Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Šarovce v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2 ods. 2 a § 77
– 83 zákona NR SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN )
§1
Základné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení zmien a doplnkov ( ďalej len zákon ) r o z h o d l o, že na území obce sa bude
vyberať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Sadzba poplatku
1. Správca dane určuje sadzbu poplatku pre poplatníkov:
a/ podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. (fyzická osoba)
- 0,0142 € za 1 liter alebo dm3 komunálnych odpadov pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do
množstvového zberu
- 0,033 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do množstvového
zberu (paušálny poplatok)
b/ podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. (právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie)
- 0,0142 € za 1 liter alebo dm3 komunálnych odpadov, podľa množstva vyprodukovaného
odpadu (množstvový zber)
c/ podľa § 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. (podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania)
- 0,025 € za 1 liter alebo dm3 komunálnych odpadov, podľa množstva vyprodukovaného
odpadu (množstvový zber)
2. Interval vývozu je stanovený 2 x mesačne.
3. Sadza poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu ( ďalej len DSO ) bez obsahu
škodlivín je 0,045 €.
Odpad vzniknutý vo väčšom množstve pri príležitostnej činnosti – stavebnej,
poľnohospodárskej triediť osobitne a jeho možné zneškodňovanie dojednať na obecnom úrade.
Pôvodcovia DSO sú povinní pred zahájením stavebných prác vopred dojednať spôsob
zneškodnenia DSO na obecnom úradu.

Držitelia DSO sú povinní odpad zhromažďovať od času ďalšieho odvozu bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva alebo i na verejnom priestranstve výlučne na základe
súhlasu obce s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo
k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozeniu
bezpečnosti a zdravia ľudí.
Je zakázané ukladať odpad ako i DSO na iné miesto, než na to určené a tým vytvárať
nepovolené skládky.
§3
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku
1. Poplatníci, ktorí sú zapojení do množstvového zberu platia poplatok formou kúpy
žetónov v pokladni Obecného úradu Šarovce, ktorými sa preukazuje subjektu prevádzajúcemu
zber komunálnych odpadov zaplatenie za odvoz odpadu tým, že žetón umiestni na zbernú
nádobu.
2. Pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. (fyzické osoby),
ktorí sú zapojení do množstvového zberu je povinné zakúpenie žetónov pri počte členov
domácnosti:
- 1 - 2 osoby minimálne 6 ks
- nad 2 osoby minimálne 10 ks
pričom do 30.6. je povinný zakúpiť si polovicu a ostatné do 30.11. zdaňovacieho obdobia.
V prípade, že si poplatník nezakúpi ani povinné množstvo žetónov, zvyšná časť poplatku bude
vyrubená alikvotnou časťou z poplatku určeného pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do
množstvového zberu (paušálny poplatok).
3.
Poplatníci, ktorí nie sú zapojení do množstvového zberu platia poplatok vyrubený
rozhodnutím do pokladne Obecného úradu Šarovce alebo na účet Obce Šarovce.
4.
Poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. (právnické osoby
a podnikatelia), ktorí si nezakúpia žetóny, bude poplatok štvrťročne fakturovaný, podľa
skutočne vyprodukovaného množstva odpadu.
§4
Oznamovacia povinnosť
1. Každý poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si
oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 Z. z..
2. Pre poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) je povinné vyplnenie prihlášky o zapojení do
množstvového zberu v termíne do 15. januára zdaňovacieho obdobia. Kto sa v určenom
termíne neprihlási, bude zaradený medzi poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. b), na ktorých sa
vzťahuje paušálny poplatok.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
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.

§5
Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku
1. Správca dane môže poplatok znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti poplatníka
a po predložení hodnoverného dokladu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že sa nezdržiava
alebo nezdržiaval v zdaňovacom období viac ako 90 dní na území obce.
Dátum vystavenia dokladu, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si uplatňuje
nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku, vrátane uvedenia doby od kedy do kedy bol
alebo sa bude poplatník zdržiavať mimo územia obce.

-

Doklady potrebné k zníženiu alebo odpusteniu poplatku:
potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná zmluva)
potvrdenie o prechodnom pobyte a platení poplatku za komunálny odpad v inej obci
potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo väzby
potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
potvrdenie o štúdiu
potvrdenie o výkone vojenskej služby

2. V prípade, že potvrdenie je v cudzom jazyku je potrebné k dokladom predložiť aj preklad.
3. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
4. Obec zníži poplatok na základe žiadosti osamelo žijúcemu dôchodcovi alebo osamelo
žijúcemu občanovi v hmotnej núdzi.
5. Ak skutočnosti vzniknú v priebehu zdaňovacieho obdobia žiadosť je možné predložiť
do 30 dní od vzniku alebo zániku nároku uplatniť si zníženie alebo odpustenie poplatku.
6. Správca dane zníži alebo odpustí poplatok len ak si poplatník riadne plní svoju poplatkovú
povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia.
§6
Záverečné ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012
a Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Šarovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 15.12.2015.
§7
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2016.

PaedDr. Katarina Tabačeková
starostka obce

