Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba
č. 5/2020
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce
Štrba č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Štrba na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a na základe príslušných ustanovení Zákona 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 o miestnych daniach“) vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len nariadenie) :
1./ V § 26 sa doterajšie znenie odsek 1 nahrádza nasledovným novým znením:
„(1) Poplatok za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti
nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom okrem biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov od poplatníkov podľa § 77 ods. 2
písm. b) a c) zákona o miestnych daniach, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na
ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov od poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm.
a) zákona o miestnych daniach, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene
zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,
činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový
zber drobného stavebného odpadu, ktoré vznikajú na území správcu dane platí poplatník,
ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach, ak zákon neurčuje inak.“
2./ V § 30 sa doterajšie celé jeho znenie nahrádza nasledovným novým znením:
„§ 30
Zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti
(1) Správca dane v zmysle § 83 ods. 1 zákona o miestnych daniach poplatok zníži o 50 % jeho
výšky za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Štrba na základe písomnej žiadosti
a predložením niektorého z nasledovných dokladov:
a) u žiaka a študenta denného štúdia, študujúceho mimo územie obce, ak ide o žiaka
alebo študenta, ktorý navštevuje školu na území SR, na preukázanie statusu žiaka alebo
študenta poskytne poplatník obci písomne údaje v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo
alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, nepredkladá potvrdenie o návšteve školy; alebo
b) u žiakov a študentov študujúcich mimo územia SR, na preukázanie statusu žiaka alebo
študenta poskytne poplatník obci potvrdenie o návšteve školy; alebo
c) potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce mimo obec Štrba platné pre príslušný
kalendárny rok a zároveň potvrdenie o ubytovaní mimo územia obce Štrba platné pre
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príslušný kalendárny rok, u poplatníka pracujúceho v zahraničí, poplatník predloží potvrdenie
zamestnávateľa preukazujúce prácu v zahraničí; alebo
d) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržiava alebo zdržiaval na jej území
vrátane dokladu o úhrade poplatku za komunálny odpad v ich obci za dané zdaňovacie
obdobie; alebo
e) podklady hodnoverne preukazujúce dlhodobý pobyt mimo obec Štrba, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní neprítomnosti v obci Štrba; alebo
f) u poplatníka, umiestneného v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo
v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom, poplatník
predloží potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo
v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom.
(2) Správca dane v zmysle § 83 ods. 2 zákona o miestnych daniach vyrubený poplatok zníži o
50 % jeho výšky poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládnou fyzickou osobou na
základe písomnej žiadosti a kópie preukazu.
(3) Správca dane v zmysle § 82 ods. 3 zákona o miestnych daniach na zmiernenie alebo
odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok rozhodnutím zníži o 50 % na základe
písomnej žiadosti:
a) osamelo žijúcej osobe vo veku nad 75 rokov,
b) osamelo žijúcim manželom, ak obaja sú vo veku nad 75 rokov.“

3./ Ostatné časti nariadenia č. 7/2019 zostávajú bez zmien.
4./ Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Štrba uznesením č.
184/2020 zo dňa 15. 12. 2020.
5./ Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v
Štrbe a jeho vyvesením na úradnej tabuli obce.
6./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2021.

Michal S ý k o r a
starosta obce
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•

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce:

Dňa 30. 11.2020
•

podpis: .....................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli obce:

dňa: 16. 12. 2020
•

pečiatka

pečiatka

podpis: ......................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce:

dňa: 31. 12. 2020

pečiatka

podpis: ......................................
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