Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2009 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších
predpisov s použitím ustanovení zákona č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Šarovce toto všeobecne
záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2 /2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
ČASŤ PRVÁ
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok za odpad“/
sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území obce Šarovce.
Čl. 2
Poplatník a platiteľ
1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak 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, 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.

2)
Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel
ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To
neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstevný zber v príslušnej časti obce.

3)
Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
a)

b)

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,
správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").

4)
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník;
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1)
Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom nastanú skutočnosti uvedené v § 2, ods. 1 písm.
a, b, c, tohto nariadenia.
2)

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik

poplatkovej povinnosti.
Čl. 4
Sadzba poplatku
1. Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 83 zákona o miestnych
daniach, nasledovne:
a) vo výške 0,0137 €/ na jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov ,pre poplatníkov , ktorí sú zapojení do množstvového zberu
b) vo výške 0,033 € / osoba x 365 dní x počet osôb pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do
množstevného zberu.
Čl. 5
Určenie poplatku
1)

Správca dane určuje poplatok takto:
a) pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do množstevného zberu obec určuje poplatok ako súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

b) pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do množstevného zberu t. j. pre občanov
obývajúcich bytové domy, majiteľov a užívateľov viničných a záhradných domčekov, ktorí
nemajú v obci trvalý ani prechodný pobyt, sa určuje poplatok ako súčin sadzby poplatku
a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má bude mať poplatník v
obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo
je oprávnený ju užívať,
0,033 € osoba x 365 dní x počet osôb
Čl. 6
Množstevný zber
1. Množstevný zber je zavedený pre užívateľov rodinných domov, právnické a fyzické osoby –
podnikateľov a chalupárov.
2. Poplatníci majú možnosť vybrať si z nasledovných zberných nádob :
jedno jutové vrece
110 l. smetná nádoba
240 l. smetná nádoba
3. Poplatník platí poplatok za odpad tak, že si v pokladni Obecného úradu v úradných hodinách
platbou v hotovosti alebo na faktúru kupuje žetóny , ktorými subjektu prevádzajúcemu zber
komunálnych odpadov preukazuje zaplatenie za odvoz odpadu. Za jeden odvoz odpadu platí
poplatník sumu :
jedno jutové vrece ........................................suma 1,507,čiže

1,50 euro

45,-Sk

110 l. smetná nádoba ....................................suma 1,507, čiže

1,50 euro

45,-Sk

240 l smetná nádoba ....................................suma 3,288, čiže

3,28 euro

98,-Sk

4. Interval odvozu si určuje každý poplatník sám podľa množstva odpadu, ktorý vyprodukoval.
5. Pre užívateľov rodinných domov je povinných minimálne šesť vývozov na rok.
Čl. 7
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný do 15.januára bežného roka sa prihlásiť , či:
a) sa zapojí do množstevného zberu odpadov /prostredníctvom žetónov, ktoré si zakúpi, alebo
b) sa nezapojí do množstevného zberu a bude platiť paušálny poplatok, ktorý mu bude
vyrúbený platobným výmerom
c) všetci poplatníci sú povinní komunálny odpad separovať

2. Poplatník,
a) ktorý sa zapojí do množstevného zberu /žetóny/ pri kúpe žetónov vyplní písomnú prihlášku
o zapojení do množstevného zberu
b) ktorý sa v termíne neprihlási, bude zaradený medzi poplatníkov, na ktorých sa vzťahuje
paušálny poplatok
3. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 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 právnická osoba alebo fyzická
osoba – podnikateľ, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo /IČO/,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa §77 ods.7 zákona
582/2004,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §79 zákona 582/2004 /ak je zavedený
množstevný zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak
súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona 582/2004 aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Čl. 8
Vyrubenie poplatku
1) Obec vyrubí poplatok za odpad platobným výmerom všetkým platiteľom, ktorí nie sú zapojení
do množstevného zberu.
2) Splatnosť poplatku vyrubeného platobným výmerom je do 15 dní od doručenia platobného
výmeru, pokiaľ výška poplatku nepresiahne hranicu 19,91 € /599,81Sk/
3) Poplatok možno zaplatiť v štyroch rovnaných splátkach splatných v nasledovnom prípade:
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"), pokiaľ suma
platobného výmeru presiahne 19,91 euro/599,81Sk
Splatnosť jednotlivých splátok je :
1.

splátka do 15 dní od doručenia platobného výmeru

2.

splátka do 30.06.

3.

splátka do 30.09.

4.

splátka do 30.11.

5) Poplatok bude rozpočítaný na štyri rovnaké splátky , rozdiel môže vzniknúť len pri
zaokrúhľovaní splátok, kedy musí byť dodržané pravidlo, že súčet splátok musí zodpovedať
sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.
Čl. 9
Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku
1. Obec na zmiernenie tvrdosti zákona zníži poplatok vyrubený platobným výmerom o 50 %
obyvateľom, ktorí o to požiadajú najneskôr do 15 dní od doručenia platobného výmeru a
predložia potvrdenie o ZŤP ( preukaz ZŤP ).
2. Obec zníži poplatok vyrubený platobným výmerom o 2/3 poplatníkom, ktorí o to požiadajú
najneskôr do 15 dní od doručenia platobného výmeru v prípadoch, že sa nezdržujú na území
obce minimálne pol roka v rámci daného zdaňovacieho obdobia a to z dôvodov :
a) štúdia a prechodného pobytu v inej obci , čo doložia dokladom o návšteve školy
a potvrdením o prihlásení na prechodný pobyt alebo potvrdením o ubytovaní na internáte,
b) práci mimo okres, čo preukážu potvrdením zamestnávateľa a potvrdením o prechodnom
pobyte v inej obci alebo potvrdením o ubytovaní v inej obci mimo okres,
c) výkonu trestu odňatia slobody a výkonu väzby , čo preukážu potvrdením o výkone trestu
odňatia slobody alebo o výkone väzby,
d) pobytu v zariadení sociálnej starostlivosti, čo preukážu potvrdením príslušného zariadenia
e) práci v zahraničí , čo preukážu potvrdením zamestnávateľa,
f) štúdia v zahraničí, čo preukážu potvrdením školy,
g) výkonu vojenskej služby, čo preukáže potvrdením.
3. Potvrdenia musia obsahovať: dátum predmetného obdobia, kontaktnú adresu potvrdzujúcej
organizácie, meno vystaviteľa dokladu a telefonický kontakt za účelom preverenia skutočnosti.
Čestné prehlásenie nie je vierohodný doklad.
4. Ak poplatník uhradil formou výmeru obci vyšší poplatok ako bol povinný, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 60 dní od dňa skončenia príslušného kalendárneho roka , za ktorý bol
poplatok zaplatený a to tak, že vyzve poplatníka aby si prišiel prevziať hotovosť na Obecný
úrad alebo telefonicky nahlásil číslo účtu .
Obec nie je povinná vrátiť poplatníkovi preplatok nižší ako 3,31 euro.
Čl. 10
Sankcie
Poplatníka ktorý nepreukáže likvidáciu komunálneho odpadu v súlade s týmto nariadením a
všeobecne záväznými právnymi normami, pokutuje obec pokutou v zmysle zákona č. 409/2006 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmenej vo výške 33,19 euro.
Čl. 11
Nakladanie s odpadmi
Obec zabezpečí dvakrát do roka zber a prepravu veľkoobjemového odpadu.

Čl. 12
Použitie poplatku
Príjem z poplatku môže obec použiť výhradne na účely odpadového hospodárstva.
Čl. 13
Záverečné ustanovenia
1. Na konanie vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
vzťahuje osobitný predpis - zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších zmien a doplnkov.
2. Na tomto všeobecnom záväznom nariadení obce Šarovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Šarovciach a to dňa: 15.12.2008
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia č.2/2009 sa rušia predchádzajúce
všeobecne záväzné nariadenia obce číslo 1/2003, 2/2005, 2/2006 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a dodatky k nim platné do 31.12.2008
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2009 a platí do 31.12.2009

V Šarovciach, dňa 30.11.2008

JUDR. Judita Trníková
starostka obce

