NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA č. 3/2015
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Tento návrh bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli : 27. 11. 2015
na webovej stránke obce : 27. 11. 2015
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Tovarníkoch dňa : ................
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Tovarníky dňa : ..........................
na webovej stránke obce : ...........................
VZN nadobúda účinnosť dňom : ................................
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Obecné zastupiteľstvo v Tovarníkoch v súlade s ustanoveniami § 4 odst. 3, písm. g) a § 6,
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona NR
SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní v znení neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tovarníky
č. 3/2015, zo dňa 27. 11. 2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Obec Tovarníky (ďalej len „obec“) vyberá poplatok za nakladanie s komunálnymi
odpadmi , drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce (ďalej len
„poplatok“).
2. Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce (ďalej len
„správcu poplatku“).
3. Poplatok platí osoba uvedená v § 77 zákona zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov.
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Článok 2
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku za zmesové komunálne odpady vzniknuté na území obce Tovarníky
pre fyzické osoby je stanovená 0,0411 € za osobu a kalendárny deň (15€,- : 365 =
0,0411€/osoba/kalendárnydeň/.
Pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového
zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,020 € za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania a nepreukáže , že využíva množstvový zber 0,0411 € na
osobu a kalendárny deň (15 € osoba/rok).
Obec určuje ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období, ako
súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený
o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt vynásobený
koeficientom ustanoveným obcou.
Sadzby poplatku pri množstvovom zbere sú stanovené pre obec Tovarníky v závislosti
od objemu zbernej nádoby na liter komunálnych odpadov

Objem
zbernej Frekvencia vývozu
nádoby v litroch
za rok
1100
2x týždenne
104 vývozov za rok
1100
1x týždenne
2

sadzba poplatku
v €/liter
0,0072

Poplatok
v €/rok
823,68

0,0076

434,72

1100
1100

52 vývozov za rok
1x za 14 dní
26 vývozov za rok
1x mesačne
12 vývozov za rok

0,0084

240,24

0,0084

110,88

Článok 3
Hodnota koeficientu
Hodnota koeficientu je 1.
Článok 4
Spôsob a forma určenia poplatku pri množstvovom zbere
1. Pre fyzické osoby - podnikateľ a právnické osoby u ktorých je zavedený množstvový
zber sa určuje sa sadzba poplatku určuje ako súčin počtu vývozov, sadzby a veľkosti
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov.
2. Všetky náležitosti platenia poplatku určí obec v dohode o množstvovom zbere
uzavretej s poplatníkom.
3. Všetci poplatníci pri odovzdaní drobných stavebných odpadov uhrádzajú poplatok
podľa skutočne odovzdaného množstva drobného stavebného odpadu bezprostredne
po odovzdaní odpadu bez zbytočného odkladu do pokladne obecného úradu a bude
mu vydaný pokladničný doklad.
Článok 5
Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1. Obec Tovarníky vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe
žiadosti, ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok
a preukáže splnenie nasledovných podmienok :
- splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80 ods.
2 zákona č. 582/2004 Z. z. a
- predloženie podkladov preukazujúcich pravdivosť údajov uvedených
v oznamovacej povinnosti (doklad o zrušení trvalého pobytu, doklad o zrušení
prevádzky).
2. Po splnení vyššie uvedených podmienok obec Tovarníky upraví poplatok . Preplatok
vráti poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, podanej do 30 dní od vzniknutej
skutočnosti. Správca dane vzniknutý preplatok vráti bezhotovostným platobným
stykom (číslo účtu/kód banky a IBAN). Pokiaľ poplatník vo svojej žiadosti neuvedie
číslo účtu v peňažnom ústave, obec Tovarníky vráti poplatok v hotovosti
prostredníctvom pokladne OcÚ Tovarníky.
3. Preplatok vo výške 3,- € sa nevracia.
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Článok 6
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Správca dane poplatok zníži osobe, ktorá sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava na území obce na:
0,0205 € za osobu a kalendárny deň pre :
a) študenta (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich)
-potrebné 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
- doložiť doklady preukazujúce nárok na zníženie (potvrdenie od zamestnávateľa,
pracovnú zmluvu, pracovné povolenie, alebo doklady o ubytovaní.
2. Správca dane poplatok odpustí osobe, ktorá sa počas celého v zdaňovacieho obdobia
nezdržiava na území obce.
Doklady preukazujúce danú skutočnosť :
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí
(pracovnú zmluvu, pracovné povolenie, potvrdenie agentúry sprostredkujúcej
prácu v zahraničí)
- doklad preukazujúci pobyt v zahraničí
- potvrdenie o umiestnení v ústave sociálnych služieb
- potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení poplatku a potvrdenie
obce o dĺžke obdobia, v ktorom bol poplatník v mieste prechodného pobytu
V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad)
Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na odpustenie
poplatku.
Článok 7
Splatnosť poplatku
Splatnosť poplatku určí obec v rozhodnutí.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Tovarníky č. 6/2014 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ing. Marián Nováčik
starosta obce
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