Dôvodová správa k VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 12/2016

VZN č. 12/2016 bolo schválené uznesením č. 113/2016 Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove dňa
15.12.2016. Týmto nariadením bola daná možnosť poplatníkom mesta uplatniť svoj nárok na zníženie
alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady u správcu poplatku od 1.1.2017 namiesto lehoty
do 31. januára bežného roka do termínu 31. marca bežného roka.
Finančné riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici v rámci odvolacích konaní týkajúcich sa poplatníkov, ktorí
požiadali o zníženie resp. odpustenie poplatku za komunálne odpady až po uplynutí termínu 31.3.2017,
poukázalo na to, že nariadením mesta bola určená lehota na uplatnenie nároku na zníženie resp.
odpustenie poplatku nad rámec splnomocňujúceho ustanovenia § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
Štátny orgán uviedol, že nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku má poplatník zo zákona a ten
mu nezaniká ani uplynutím prípadnej lehoty, ktorú mesto určilo nad rámec zákona. Poplatník je
oprávnený uplatniť si nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr v lehote podľa § 69 ods.
1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, t.j. až do uplynutia piatich rokov od konca roku, v ktorom vznikla jeho
daňová povinnosť.
Z dôvodu lepšej prehľadnosti a formálno-právneho zjednotenia znenia predmetu úpravy sa
navrhuje novelizovať celý § 44 VZN č. 12/2012.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove
schvaľuje
VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 12/2016.

Vo Fiľakove, dňa 25.10.2017

Ing. Zoltán Varga
vedúci odd. EaMM

NÁVRH
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v súlade s ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO
č. 4/2017,
KTORÝM SA MENÍ VZN č. VZN č. 12/2012 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V ZNENÍ
VZN č. 12/2016

1. §44 vrátane nadpisu znie :
„§ 44
Uplatnenie zníženia poplatku resp. odpustenia poplatku
(1) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti ustanovených v tomto VZN.
(2) Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré mesto určilo
týmto všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území obce.
(3) V prípade, že poplatníkovi vznikne nárok na viac možností zníženia poplatku súčasne podľa tohto
VZN, priznáva sa iba jedna možnosť zníženia poplatku, finančne najvýhodnejšia pre poplatníka.
(4) Úľavu si poplatník písomnou žiadosťou uplatňuje spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku. Správca určuje za uznateľné doklady s uvedením doby platnosti alebo
pôsobenia:
a) potvrdenie cudzineckej polície príslušného štátu súčasne s potvrdením zamestnávateľa
alebo odberateľa práce, služby alebo s potvrdením agentúry,
b) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
c) potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí v zahraničí,
d) potvrdenie poisťovne, že osoba je zdravotne poistená pre pobyt v cudzine,
e) potvrdenie o návšteve školy mimo mesta súčasne s potvrdením o ubytovaní poplatníka,
f) potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby z príslušného obecného úradu
g) potvrdenie o ústavnom liečení alebo hospitalizácii,
h) vo výnimočných prípadoch sa dá doklad nahradiť čestným prehlásením, ak nie je možné
predložiť potvrdenie s uvedením dôvodu nemožnosti získať platné potvrdenie,
i) potvrdenie o zrušení živnosti, podnikania, prevádzky.
(5) Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím“.
2. Toto nariadenie bolo prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove dňa 15.11.2017
pod č. .../2017.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018.

Mgr. Attila Agócs, PhD
primátor mesta
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