Obec Malá T a
vyhlasuje v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Veobecne záväzné nariadenie obce . 1/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PRVÁ AS
VEOBECNÉ USTANOVENIA
lánok 1.
Predmet poplatku, pôsobnos VZN a poplatník
1.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( alej len poplatok) sa
platí na území obce Malá T a za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, okrem
elektroodpadov a biologicky rozloite ného kuchynského a retaura ného odpadu.
2.
Poplatok sa platí za:
a) innosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom;
b) innosti nakladania s biologicky rozloite ným komunálnym odpadom;
c) triedený zber zloiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevz ahuje rozírená zodpovednos
výrobcov;
d)náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zloiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vz ahuje rozírená zodpovednos výrobcov;
e) náklady presahujúce výku obvyklých nákladov pod a osobitného predpisu.
3.
Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená uíva alebo uíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej as , alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný ú el
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnute ností ako vodná plocha ( alej len nehnute nos ),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená uíva alebo uíva nehnute nos nachádzajúcu sa na území
obce na iný ú el ako na podnikanie,
c) podnikate , ktorý je oprávnený uíva alebo uíva nehnute nos nachádzajúcu sa na území obce
na ú el podnikania.
3.
Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie uíva nehnute nos vyplýva z povahy právneho
vz ahu s poplatníkom pod a odseku 2, ak na jeho základe:
a) uíva priestory nehnute nosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to ur enom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom sluby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna sluba v zariadení sociálnych sluieb pobytovou formou,
d) uíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vz ahu alebo iného
obdobného vz ahu s poplatníkom nehnute nos , ktorú má právo uíva alebo ju uíva aj
poplatník, alebo,
e) v nehnute nosti, ktorú má poplatník právo uíva alebo ju uíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné sluby v rámci výkonu svojej innosti a pri tejto innosti produkuje
len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
4. Ak viacero poplatníkov pod a odseku 2 písm. a) ije v spolo nej domácnosti, plnenie povinností
poplatníka môe za ostatných lenov tejto domácnosti na seba prevzia jeden z nich. Za poplatníka,
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevzia alebo plni osoba,
ktorá sa dlhodobo zdriava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skuto nosti,
ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámi obci.
lánok 2.
De vzniku poplatkovej povinnosti
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1.
Poplatková povinnos vzniká d om, ktorým nastane skuto nos uvedená v odseku 2, lánok 1
a zaniká d om, ktorým táto skuto nos zanikne.
DRUHÁ AS
UR ENIE POPLATKU, SPLATNOS , SPÔSOB PLATENIA, OZNAMOVACIA POVINNOS ,
ODPUSTENIE A ZNÍZENIE POPLATKU
lánok 3.
Ur enie poplatku
1.
Poplatok ur uje obec ako sú in frekvencie odvozov, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby,
ktorú poplatník uíva.
2.
Fyzické osoby a právnické osoby uívajú zberné nádoby v objeme 110,- l.
3.
V osobitných prípadoch uívajú právnické osoby zberné nádoby v objeme 1100,- l. Osobitným
prípadom sa na ú ely tohto VZN rozumie situácia, kedy právnická osoba o uívanie zbernej nádoby
v objeme 1100,- l poiada.
4.
Sadzba poplatku je 0,0227,- EUR za 1 liter (dm3) komunálneho odpadu vrátane drobného
stavebného odpadu.
lánok 4.
Splatnos poplatku a spôsob platenia poplatku
1.
Poplatník odkúpi od obce minimálne 4 ks etónov v hodnote 10,- EUR v lehote najneskôr do
31.05.2020 ( alej len vstupné etóny).
2.
V prípade, e poplatníkovi po et vstupných etónov neposta uje, je proces nákupu etónov
a ú inného vývozu zberných nádob podmienený pomerným u ením ceny za etón v závislosti od
objemu zberných nádob. pecifikácia etónov, ich cena a zodpovedajúci objem odváaného odpadu je
obsiahnutá v lánku 5. tohto VZN.
lánok 5.
Proces nákupu etónov po spotrebovaní vstupných etónov
1.
Zakúpením jedného etónu ltej farby nadobúda poplatník nárok na odvoz jednej zbernej
nádoby, pecifikovanej v odseku 2 lánok 3, komunálneho odpadu vrátane drobného stavebného
odpadu.
2.
Zakúpením jedného etónu ervenej farby nadobúda poplatník nárok na odvoz jednej zbernej
nádoby, pecifikovanej v odseku 3 lánok 3, komunálneho odpadu vrátane drobného stavebného
odpadu.
3.
Cena za etón ltej farby/110l objem vyvozeného odpadu- 2,50,- EUR (slovom dve eur pä desiat
centov).
4.
Cena za etón ervenej farby/1100l objem vyvozeného odpadu- 25,- EUR (slovom dvadsa pä
eur).
lánok 6.
Oznamovacia povinnos poplatníka
1.
Poplatník je povinný v priebehu zda ovacieho obdobia oznámi obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo d a vzniku poplatkovej povinnosti a:
a) uvies meno, priezvisko, titul, rodné íslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
( alej len identifika né údaje); ak je poplatníkom osoba právnická osoba, názov alebo obchodné
meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifika né íslo,
b) uvies údaje rozhodujúce na ur enie poplatku,
c) ak poaduje zníenie alebo odpustenie poplatku, predloi aj doklady, ktoré odôvod ujú
zníenie alebo odpustenie poplatku.
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2.
Zmeny skuto ností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zda ovacieho obdobia je poplatník povinný oznámi obci do 30 dní odo d a, ke tieto
nastali.
3.
Obec písomne vyzve poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnos , na jej splnenie v
primeranej lehote, ktorá nemôe by kratia ako osem dní.
4.
Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnos ani na základe výzvy, obec ur í poplatok pod a
pomôcok.
5.
Obec oznámi poplatníkovi ur enie poplatku pod a pomôcok, pri om d om za atia ur enia
poplatku pod a pomôcok je de uvedený v oznámení.
lánok 7.
Vrátenie, zníenie a odpustenie poplatku
1.
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú as poplatníkovi, ktorému zanikla povinnos plati
poplatok v priebehu zda ovacieho obdobia a preukáe splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej asti.
2.
Obec poplatok zníi alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáe splnenie
podmienok na zníenie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloí podklady, e viac ako 90 dní
v zda ovacom období sa nezdriava alebo sa nezdriaval na území obce.
3.
V prípade, ak je dôvodom na zníenie, alebo odpustenie poplatku skuto nos , e sa poplatník
minimálne po dobu iestich po sebe nasledujúcich mesiacov zdriava alebo zdriaval v zahrani í,
poplatník uvedené preukáe dokladom túto skuto nos potvrdzujúcim (pracovné povolenie,
povolenie k pobytu, víza a iné).
4.
V prípade, ak je dôvodom na zníenie, alebo odpustenie poplatku skuto nos , e iak alebo
tudent navtevuje kolu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, poplatník preukáe status
iaka alebo tudenta potvrdením o návteve koly.
5.
V prípade, ak je dôvodom na zníenie, alebo odpustenie poplatku skuto nos , e iak alebo
tudent navtevuje kolu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, poplatník preukáe status
iaka alebo tudenta potvrdením o návteve koly.
6.
V prípade, ak je dôvodom na zníenie, alebo odpustenie poplatku skuto nos , e iak alebo
tudent navtevuje kolu na území Slovenskej republiky, poplatník preukáe status iaka alebo
tudenta poskytnutím údajov obci v rozsahu meno, priezvisko, a rodné íslo alebo dátum narodenia
iaka, alebo tudenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu iaka alebo tudenta prostredníctvom
informa ného systému.
7.
Obec môe na základe iadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok zníi alebo odpusti rozhodnutím.
8.
O sumu zaplatenú v inej obci sa poplatok zníi tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným
pobytom v obci, ktorí sa as roka zdriavajú mimo územia obce a preukáu sa uhradením poplatku
za odpad v mieste, kde sa po as roka zdriavali.
lánok 8.
Ú innos
1.

Toto nariadenie nadobúda ú innos d a 01.01.2020 .

Návrh zverejnený:27.11.2019
Návrh zvesený: 11.12.2019

.....................................................................
Jozef Drigan,
starosta obce Malá T a v.r.
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