OBEC VAVREČKA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VAVREČKA č. 3/2015
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
NA ÚZEMÍ OBCE VAVREČKA
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
je toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):
 vyvesené v úradnej tabuli dňa: 11. 12. 2014
 zvesené z úradnej tabule dňa: 29. 12. 2014

Schválenie VZN
Na rokovaní OZ obce dňa: 11.12.2014
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01. 01. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/ 2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Vavrečka
Obec Vavrečka na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a g), § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v y d á v a na území obce Vavrečka toto:

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE č. 3/ 2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Vavrečka

Časť I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
1/ Týmto všeobecne záväzným nariadením Obce Vavrečka ako správca dane v nadväznosti
na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/
určuje pre územie obce Vavrečka sadzby a ďalšie náležitosti miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „ poplatok „/
2/ Toto nariadenie vymedzuje aj práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb,
občanov, správcov nehnuteľností a ostatných pôvodcov komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov vo vzťahu k poplatku.
Časť II.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§2
Správa poplatku
1/ Správcom poplatku je Obec Vavrečka a správu poplatku vykonáva Obecný úrad vo
Vavrečke /ďalej aj „ obec „ alebo „ správca „/.
2/ Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
3/ Pre vybraných poplatníkov na území obce Vavrečka je stanovený množstvový zber
odpadov.
§3
Sadzby poplatku a určenie poplatku
1/ Obec pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt
alebo ktorá na území obce Vavrečka je oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, stavbu, objekt alebo pozemok na iný účel ako na podnikanie, určuje paušálny
poplatok 0,040 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 14,60 € za osobu a kalendárny rok).
2/ Obec určuje množstvový spôsob zberu komunálneho odpadu pre právnické osoby
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a podnikateľov a určuje nasledovné sadzby pre jednotlivé typy nádob:
a) 0,0232 eur/liter pri 110 litrov KUKA t.j. 2,552 eur /KUKA nádoba
Ročný poplatok pri 110 litrov KUKA je 66,35 eur pre 26 vývozov
(príklad dvojtýždňový vývoz : 2,552 € x 26 týž. = 66,35€),
b) 0,0232 eur/liter pri 1100 litrovej nádobe, t.j. 25,52 eur/nádoba
Ročný poplatok pri 1100 litrovej nádobe 663,52 eur pri 26 vývozov
(príklad dvojtýždňový vývoz: 25,52 x 26 týž. 663,52 €),
c) 0,0232 eur / liter / 7000 lit. pre veľkoobjemový kontajner /VOK/ liter
Ročný poplatok 43,152 + 162,40= 205,55 eur vývoz
(príklad : jednotlivý vývoz / 7000 lit. x 0,0232 € + 43,152 € = 205,55 €).
Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby, objemu nádoby, frekvencie odvozov a počtu nádob.
§4
Platenie poplatku
1/ Poplatok vyrubí správca poplatku každoročne rozhodnutím na príslušný kalendárny rok.
a) Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok
nevyrubí rozhodnutím.
b) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, ktoré sú splatné v lehotách
určených v rozhodnutí. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím
určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
2/ Poplatok sa platí na účet obce – správcu poplatku prevodným príkazom alebo v hotovosti
do pokladne Obecného úradu Vavrečka najneskôr v lehote splatnosti, ktorá je uvedená
v rozhodnutí. V prípadoch bezhotovostnej úhrady je platiteľ povinný uviesť aj
identifikačné symboly podľa rozhodnutia.
§5
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1/ Správca poplatok môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
2/ Správca môže poplatníkom, ktorí nemajú nedoplatky na daniach znížiť alebo odpustiť
poplatok v týchto prípadoch:
a) Ak sa poplatník nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní
v zdaňovacom období, správca mu zníži poplatok na 50%.
b) Ak je poplatník držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, správca mu zníži poplatok na 50% sadzby.
§6
Ohlásenie, uplatnenie úľavy a zníženie poplatku
1/ Poplatník je povinný ohlásiť správcovi poplatku - na Obecný úrad vo Vavrečke najneskôr
do jedného mesiaca vznik, zánik alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ako aj zmenu
všetkých skutočnosti, ovplyvňujúcich výšku poplatku spolu s potrebnými dokladmi.
2/ Úľavu si poplatník uplatňuje s dokladmi, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku. Správca určuje za uznateľné doklady s uvedením doby platnosti alebo
pôsobenia tieto doklady:
a) poplatník, ktorý sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste
svojho trvalého pobytu viac ako 90 dní:
 pracovná zmluva,
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 potvrdenie zamestnávateľa,
 potvrdenie o ubytovaní od ubytovacieho zariadenia,
 potvrdenie spoločenstva bytového domu o tom, že sa poplatník nezdržiava
v mieste svojho trvalého pobytu + predpis mesačných záloh,
 potvrdenie o návšteve školy,
 písomný doklad z ubytovacieho zariadenia – internát,
 potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte z príslušného mestského
/obecného/ úradu spolu s kópiou dokladu o úhrade poplatku za odpady,
b) poplatník, ktorý je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom:
 platný preukaz fyzickej osoby s ŤZP a ŤZP so sprievodcom,
c) v prípade nezvestných osôb:
 úradne overené čestné prehlásenie o nezvestnej osobe.
§7
Všeobecné pravidlá pri nakladaní s odpadmi
1/ Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v
obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady
na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci.
2/ Obec pre plnenie povinností je oprávnené požiadať od držiteľa komunálneho odpadu a od
držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi
odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
3/ Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto
nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
§8
Základné zásady zberu odpadov
1/ Zmluvnou organizáciou na zber komunálneho odpadu na území obce Vavrečka
a prevádzkovateľom registrovanej skládky tuhých odpadov v Zubrohlave sú Technické
služby Mesta Námestova /ďalej iba „ zmluvná organizácia“/. Komunálne odpady odváža
pravidelne podľa rozvrhu 2 krát za mesiac v mesiacoch marec – november, 1 krát
týždenne v mesiacoch december – február. Mimo rozvrhu odváža odpady podľa potrieb
a mimoriadnych požiadaviek pôvodcov a držiteľov odpadov zmluvná organizácia na
základe dohody a za úhradu.
2/ Obec ďalej:
a) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby odpadov
v obci prostredníctvom zmluvnej organizácie do vlastníctva prenájmu,
b) určuje priestor, zberné nádoby a termíny odvozov, kde a kedy môžu občania
odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
c) zabezpečuje likvidáciu nebezpečných odpadov pre obyvateľov obce /nie pre
podnikateľské subjekty/ dvakrát ročne odvozom prostredníctvom autorizovanej
4

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/ 2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Vavrečka
organizácie. O termínoch odvozov nebezpečných odpadov informuje občanov
obecný úrad obecným rozhlasom, prípadne iným vhodným spôsobom.
3/ Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť si počet nádob odpovedajúci potrebám
a množstvu produkcie odpadu.
§9
Nádoby na odpady
1/ Obec určuje v systéme zberu odpadov nasledovné typy zberných nádob:
a) 110 litrová oceľová alebo plastová nádoba / KUKA/,
b) 1100 litrový oceľový kontajner,
c) 7000 litrový veľkoobjemový kontajner /VOK/ - ramenový systém,
d) špeciálne kontajnery a igelitové vrecia pre separovaný zber.
Použitie iných typov nádob v systéme zberu vo Vavrečke nie je prípustné.
2/ V systéme zberu sa pripúšťa vlastníctvo nádob:
a) nádoby vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb /pôvodcov/,
b) nádoby pôvodcom prenajaté od zmluvnej organizácie,
c) nádoby vo vlastníctve obce a zmluvnej organizácie pre verejné užívanie.
Časť III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/

2/

3/
4/
5/

§ 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom č. 582/2004. Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) orgány obce - komisie obecného zastupiteľstva,
b) poslanci obecného zastupiteľstva,
c) obecný úrad,
d) orgány štátnej správy v rozsahu ich kompetencii.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
č.3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo sa na tomto VZN uznieslo dňa 11.12.2014 Unesením č. 6.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2015.

Peter K r u ž e l
starosta obce
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