Obec Vozokany

NÁVRH:

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Vozokany
č. 3/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
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Obec Vozokany v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení noviel, § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vydáva
pre obec Vozokany všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 1

Základné ustanovenia
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, 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
trávny 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 len “nehnuteľnosť”),
b) právnická osoba , ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vyberaný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí;
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej len
platiteľ).
Článok 2
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzniknuté na území obce
je stanovená pre územie obce na rok 2020 a ďalšie roky na 0,0437 € na osobu
a kalendárny deň /16,00 € na osobu/
2. Sadzba poplatku, uvedená v odseku 1, bude použitá pokiaľ nenastanú skutočnosti
zakladajúce nutnosť prehodnotenia jej výšky.
Článok 3
Určenie poplatku

1. Obec určuje na kalendárny rok 2020 a ďalšie roky poplatok ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých
má alebo bude mať poplatník podľa článku 1, odsek 2 písm. a) v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju
užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa článku 1, odsek 2
písm. b) alebo písm. c).
2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je:
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a) priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb,
ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1.
3. Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 2 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v
nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
do konca zdaňovacieho obdobia, ak nie je možné postupovať podľa písmena a).
Článok 4
Množstvový zber
Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich
pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov
vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
1. Obec na základe žiadosti právnickej osoby alebo podnikateľa zavedie množstvový zber, ak
právnická osoba alebo podnikateľ preukáže, že :
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do času ich odvozu vhodne
zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
2. Žiadosť o zavedenie množstvového zberu musí právnická osoba alebo podnikateľ podať na
obecný úrad.
3. Obec určí poplatok pri množstvovom zbere ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov. Určený poplatok sa zaokrúhľuje na celé eurocenty
nadol.
4. Obec stanovuje sadzby poplatkov pre rok 2020 a ďalšie roky pri množstvovom zbere:
a) pri vývoze 1 x za 14 dní
0,0084 €/liter/odvoz,
b) pri vývoze 1 x za týždeň
0,0084 €/liter/odvoz,
c) pri vývoze 1 x za mesiac
0,0084 €/liter/odvoz
5. Pri množstvovom zbere sa poplatok nevyrubí rozhodnutím. Poplatok je splatný na základe
faktúry obce vyhotovenej v súlade s dohodou o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa skutočného množstva vyprodukovaného
komunálneho odpadu.

Článok 5
Drobný stavebný odpad:
1. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu
2. Povinnosť platenia poplatku za drobný stavebný odpad je priamo závislá od jeho produkcie.
3. Poplatok sa platí len za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.
4. Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu je 0,03078 € bez obsahu
škodlivín
5. Poplatník uhradí poplatok priamo pri jeho odovzdaní oprávnenému zamestnancovi obce, a to
na základe obdržaného vážneho lístka, v hotovosti, oproti vystavenému príjmovému
pokladničnému dokladu.
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Článok 6
Ohlásenie

1. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, i odo dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré 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 (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa článku 1, odsek
2 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno, sídlo podnikania, miesto
podnikania (adresu prevádzky, alebo prevádzok na území mesta), identifikačné číslo
(IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa článku 1,
odsek 3,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa článku 3, odsek 1, spolu s ohlásením predloží
aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo
odpustenie poplatku podľa článku 7 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku.
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. Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne
určenie výšky poplatku a to najneskôr do 30 dní, keď táto skutočnosť nastala.
Článok 7
Vrátenie poplatku

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to na základe podanej písomnej žiadosti
poplatníka, ktorý preukáže splnenie nasledovných podmienok:
a) zánik trvalého alebo prechodného pobytu v obci
b) zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie.
c) zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
Žiadosť musí byť doručená na Obecný úrad Vozokany do 30 dní odo dňa skutočnosti,
preukazujúcej zánik povinnosti platiť poplatok, prílohou žiadosti bude doklad preukazujúci
tento zánik. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €.
Článok 8
Zníženie alebo odpustenie poplatku

1. Obec, na písomnú žiadosť a po doložení hodnoverného dokladu, poplatníkovi, ktorý sa viac
ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce, poplatok primerane zníži na
0,0219 € za osobu a kalendárny deň /na 8,00 € na osobu/ pre :
a) študenta (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich)
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie o návšteve
školy a doklad o ubytovaní),
b) pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia obce (s výnimkou denne
dochádzajúcich)
- potrebné je doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie od
zamestnávateľa, alebo pracovnú zmluvu, alebo pracovné povolenie alebo doklad
o ubytovaní.
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c) osobu, ktorá má prechodný pobyt v inej obci
- potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci
d) osobu, ktorá je umiestnená v zariadení sociálnych služieb na dobu trvania kratšiu ako
zdaňovacie obdobie
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
e) osobu, ktorá je umiestnená v nápravno-výchovnom zariadení na dobu trvania kratšiu
ako zdaňovacie obdobie
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

2. Správca dane poplatok odpustí osobe, ktorá sa nepretržite 365 dní v zdaňovacom období
zdržiava mimo územia SR.
a) osoba, ktorá vykonáva prácu v zahraničí
- potrebné je doložiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu
v zahraničí, alebo pracovnú zmluvu, alebo pracovné povolenie,
b) osoba, ktorá je umiestnená v zariadení sociálnych služieb potvrdenie o umiestnení
v zariadení sociálnych služieb,
- potrebné je doložiť potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
c) osoba, ktorá je umiestnená v nápravno-výchovnom zariadení
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
d) osoba, ktorá by vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu
v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.
V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom
predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť
čestným vyhlásením poplatníka.
3. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku musí byť doručená do 31. januára zdaňovacieho
obdobia.
4. Občanovi je možné poskytnúť iba jeden druh úľavy, alebo odpustenia poplatku.
Článok 9
Označenie platby
Poplatník označí platbu – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
variabilný symbol – uvedené v rozhodnutí,
konštantný symbol – 0558 – bezhotovostný platobný styk
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Článok 10

Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vozokanoch dňa 30. 11. 2018.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo
Vozokanoch č.
, dňa
a nadobúda účinnosť 01. 01. 2020.

Jaroslav Bazala
starosta obce

Zverejnenie
Návrh vyvesený na UTO + www.obce

Dátum
18.11.2019

Návrh zvesený
Schválené znenie VZN
VZN vyvesené na UTO + www.obce
Nadobúda účinnosť dňa

01.01.2020
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