Všeobecne záväzné nariadenie obce Suchohrad

č. 4/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady
Obec Suchohrad v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva toto nariadenie:

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§1
Predmet poplatku
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Komunálne odpady (ďalej KO) sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce pri činnosti

fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia. Za odpady z domácnosti sa považujú aj
odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad,
chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla, najmä garáží.
3. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou

v rozsahu do 1m3 ročne od fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo
na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
§2
Platiteľ poplatku
1. 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 nehnuteľnosť (§ 77 ods. 2 zákona

č. 582/2004 v znení neskorších predpisov)
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c)
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných
členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
3. Osoba, ktorá za iného plní povinnosť poplatníka je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti
vyplývajúce z §77 ods.7 zákona č.582/2004 Z.z. v rámci ohlasovacej povinnosti, do 30 dní ako tieto
zmeny nastali.
b)

§3
Základné povinnosti
1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom 223/2011

o odpadoch v znení neskorších predpisov a obecnými nariadeniami. Pri nakladaní s odpadmi alebo
inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

§4

Sadzba poplatku
1. V obci Suchohrad je zavedený množstevný zber TKO.
2. Obec Suchohrad určuje sadzbu poplatku nasledovne: 0,0302 € /liter/vývoz odpadovej nádoby.
3. Obe Suchohrad určuje poplatok za odpadové vrece: 2,30 €/kus
4. Možnosti systému množstevného zberu TKO v obci:
 objem nádoby: 110, 120, 240 alebo 1100 litrov
 interval vývozu nádob: 1x alebo 2x mesačne
 celoročný vývoz alebo sezónny vývoz (6 mesiacov, od 1.4. do 30.9. kalendárneho roka)
 mimoriadny vývoz: odpadové vrecia (jednorazovo vytvorený komunálny odpad, verejné

kultúrne alebo športové podujatia a podobne)
5. Obec Suchohrad určuje sadzbu pre fyzickú osobu, ktorá užíva nehnuteľnosť v katastri obce, nemá
v obci trvalý ani prechodný pobyt a nemá/nepoužíva odpadovú nádobu vo výške
0,058/osobu/kalendárny deň. Počet vriec stanovuje na 3 ks/rok.
§5
Určenie poplatku
1. Obec Suchohrad určuje poplatok na príslušný kalendárny rok.
2. Základný ročný poplatok sa určí ako súčin frekvencie (intervalu) odvozov, sadzby a objemu smetnej

nádoby, ktorú poplatník užíva.
3. Ak poplatník v zmysle tohto VZN nie je zapojený do množstevného zberu odpadu, poplatok bude

vyrubený rozhodnutím.
§6
Ohlasovacia povinnosť
1. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť
si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. a to do jedného mesiaca:
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti
c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok. V prípade ak došlo
k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť túto skutočnosť.
2. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca dane

vychádza z posledne jemu známych údajov alebo vyrubí daň podľa pomôcok.
3. Ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre určenie/vyrubenie poplatku

alebo ak nájomca nepredloží v stanovenej lehote obci dohodu, obec postupuje podľa § 35 zákona
č.511/1992 Zb.
§7
Spôsob platenia poplatku
1. Poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom sa určuje na

obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.
2. Poplatok je splatný do 30 dní od určenia poplatku jednorazovo alebo v dvoch splátkach:


prvá splátka: do 31.3.kalendárneho roka



druhá splátka: do 15.7. kalendárneho roka

a to v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou
(prevodným príkazom) na účet obce.
§8

Oslobodenie a zníženie poplatku
1. Obec Suchohrad znižuje poplatok nasledovne:
a)

fyzickým osobám, ktoré sú zapojené do celoročného zvozu odpadu o 51% na 0,0148
€/liter/vývoz

b)

fyzický osobám, ktoré sú zapojené do celoročného zvozu odpadu a používajú nádobu
o objeme 240 litrov alebo 1100 litrov s frekvenciou vývozu 26krát ročne na o 65% na
0,0106 €/liter/vývoz

c)

fyzickým osobám  podnikateľom a právnickým osobám, ktoré sú zapojené do celoročného
zvozu odpadu o 30,5% na 0,0210 €/liter/vývoz. Podmienkou poskytnutia tejto úľavy je
splnenie všetkých záväzkov voči obci v oblasti správy daní za predchádzajúce obdobia.

d)

fyzickým osobám  podnikateľom a právnickým osobám, ktoré sú zapojené do celoročného
zvozu odpadu a používajú nádobu o objeme 240litrov alebo 1100 litrov s frekvenciou vývozu
26krát ročne o 60% na 0,0121 €/liter/vývoz. Podmienkou poskytnutia tejto úľavy je splnenie
všetkých záväzkov voči obci v oblasti správy daní za predchádzajúce obdobia.

2. Obec Suchohrad môže na základe písomnej žiadosti poplatok znížiť alebo odpustiť občanom starším

ako 80 rokov, vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú trvale užívajú na bývanie (sú v obci Suchohrad
prihlásení k trvalému pobytu) a žijú osamele. Vzor žiadosti tvorí prílohu č.1 tohto VZN.
3. O odpustení alebo znížení poplatku podľa §8 ods.2 rozhoduje starosta obce.
4. Prehľad ročných poplatkov za odpad tvorí prílohu č.2 tohto VZN.

§9
Zaokrúhľovanie
Poplatok podľa tohto VZN sa zaokrúhľuje matematicky na 2 desatinné miesta.
§10
Záverečné ustanovenie
1. Skutočnosti neupravené týmto nariadením sa spravujú ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
ustanoveniami zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté uznesením č. 82/2013 Obecného zastupiteľstva zo

dňa 30.12.2013.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014.

V Suchohrade, dňa 30.12.2013

Andrea Grujbárová
starostka obce
Vyvesené:

16.12.2013

Zvesené: 30.12.2013

Príloha č. 1

Meno a priezvisko: ...................................................................
Adresa: ......................................................................................
Dátum narodenia: ......................................................................

Obecný úrad v Suchohrade
Suchohrad 140, 900 64

Vec: Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za tuhý komunálny odpad pre rok ..................
Žiadam Vás týmto o zníženie/odpustenie poplatku podľa § 8 ods. 2 VZN č.7 Obce Suchohrad.

V Suchohrade, dňa ............................

....................................................
podpis žiadateľa

Príloha č. 2

Prehľad ročných poplatkov a zliav – množstevný zber:

SEZÓNNY
nádoba

vývozov za
rok

FO, PO
základný
ročný
poplatok

110
110
120
120
240
240
1100

12
26
12
26
12
26
26

39,86€
86,37 €
43,48 €
94,22 €
86,98 €
188,44 €
863,72 €

OBČANIA

PODNIKATELIA

FO, PO sezónny vývoz FYZICKÉ OSOBY celoročný
FO podnikatelia a PO
základný ročný poplatok vývoz  zľava podľa §8 ods.1 celoročný vývoz zľava pod
písm a) a b)
§8 ods.1 písm c) a d)

19,93 €
43,18 €
21,74 €
47,11 €
43,49 €
94,22 €
431,86 €

19,53 €
42,32€
21,31 €
46,18 €
42,62 €
66,14 €
303,16 €

27,72 €
60,06 €
30,24 €
65,52 €
60,48 €
75,50 €
346,06 €

