P R Í L O H A č. 1.
k VZN č. 06/2018
I.

ZOZNAM DRŽITEĽOV AUTORIZÁCIE
1. Preprava kalov zo žúmp:
- VVS, a.s. Košice
2. Vývoz odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín:
- VPS Snina
3. Vývoz batérií a akumulátorov:
- firma Mach Trade,s.r.o. Sereď
4. Vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, separovaný zber odpadu
- FURA s.r.o.
II.

MIESTNY POPLATOK
za vývoz a uloženie komunálneho odpadu
1. Poplatok fyzickej osoby – 0.033 EUR za fyzickú osobu a kalendárny deň (k úhrade
12.05 EUR za rok).
2. Podnikateľské subjekty 0.033 EUR za zamestnanca a kalendárny deň, ktorý je
pracovným dňom pre podnikateľa. Podnikateľom v oblasti reštauračných, kaviarenských,
ubytovacích a stravovacích zariadeniach sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov
vypočíta podľa §79 ods. 4, písm. a), b), pričom sa koeficient výpočtu stanovuje na
hodnotu 0,6.
3. Podnikateľské subjekty – pri zavedení množstvového zberu zmesového komunálneho
odpadu obec určí poplatok ako:
súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, pričom
sadzba poplatku je určená na 0,012 EUR.
Tvorcovia väčšieho množstva odpadu, vlastníci veľkoplošných kontajnerov môžu
uzatvoriť individuálnu zmluvu s vývozcom odpadov. Za základnú školu uzatvorí zmluvu
škola, za cintorín uzatvorí zmluvu obec.
4. Záhradky – vlastník chaty alebo nájomca nehnuteľnosti – 0.033 EUR
za každý deň pobytu v obci, najmenej však za 180 kalendárnych dní v roku,( k úhrade
5,94 EUR) , okrem chaty slúžiacej na podnikateľské účely.
5. Záhradky – vlastník nehnuteľnosti bez záhradnej chatky – 0.033 EUR za každý deň
pobytu v obci, najmenej však za 100 kalendárnych dní v roku, (k úhrade 3,30 EUR)
6. Vlastník chaty na podnikateľské účely (ubytovanie za odplatu ) uhradí ročný poplatok
za vývoz odpadu v sume 12.05 EUR za každý objekt.

III.
ODSTRÁNENIE TVRDOSTI ZÁKONA
1. Stredoškoláci a vysokoškoláci – na základe potvrdenia o návšteve školy a ubytovania
v mieste štúdia – 0.033 EUR za každý deň pobytu v obci, minimálne však za 100
kalendárnych dní v roku, k úhrade 3.30 EUR
2. Externí pracovníci – na základe potvrdenia o zamestnaní, potvrdenia o prechodnom
pobyte alebo čestného prehlásenia – 0.033 EUR za každý deň pobytu v obci,
minimálne však za 100 kalendárnych dní v roku, k úhrade 3.30 EUR
3. Vojaci profesionálnej služby – oslobodení od poplatku v prípade služby
v medzinárodných misiách v zahraničí na základe potvrdenia alebo čestného
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6.
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prehlásenia 0.033 EUR za každý deň pobytu v obci, minimálne však za 100
kalendárnych dní v roku, k úhrade 3.30 EUR
Viacpočetná rodina (rodina + starí rodičia) bývajúca v jednom obytnom dome platí
poplatky v plnej sadzbe len za štyroch členov rodiny. Za každého ďalšieho člena
rodiny / bývajúceho / platí vlastník obytného domu poplatky vo výške 50% stanovenej
sadzby. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na ďalšiu samostatnú rodinu bývajúcu v tom
istom obytnom dome, alebo rodinu v podnájme.
Osoby staršie ako 80 rokov sú od poplatku oslobodené. Nepripúšťa sa súbeh úľav
podľa odseku 4 a 5.
Fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt v obci, pracujúce a žijúce v zahraničí a na
Slovensku počas celého roka, na základe potvrdenia o zamestnaní, potvrdenia
o zaplatení poplatku za TKO mimo obce Zemplínske Hámre, alebo potvrdenia
o trvalom (prechodnom) pobyte sú od poplatku oslobodené.
Osoba, ktorá vlastní v obci nehnuteľnosť, ktorá nie je nikým užívaná – 0,033 EUR za
každý deň pobytu v obci, minimálne však za 60 kalendárnych dní v roku, k úhrade
1,98 EUR.
IV.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ, ZÁNIK POVINNOSTI PLATIŤ
POPLATKY
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktorý platil poplatok, v prípade ak
došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, ak je poplatníkom podnikateľská osoba, názov alebo
obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, IČO,
b) identifikačné údaje iných fyzických osôb, za ktoré plní povinnosti poplatníka,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 10 d, b) Zákona.
2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie
poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
3. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru,
alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší
ako 3.00 EUR.
V Zemplínskych Hámroch
dátum

Príloha č.1 sa vydáva pre rok 2019 a je neoddeliteľnou súčasťou VZN 06/2018.
V Zemplínskych Hámroch
29. 11. 2018

.......................................
Ing. Ján Kepič, PhD.
starosta obce
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