OBEC VEĽKÉ DVORNÍKY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VEĽKÉ DVORNÍKY
č. 8/2015
O POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch , na základe samostatnej pôsobnosti v zmysle
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 a §
11 ods. 4 písm. d),e a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na ustanovenia § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej
len „VZN“)

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004

Z. z. o

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov upravuje určenie poplatku, sadzbu poplatku, splatnosť poplatku a
spôsob a formu úhrady poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,
podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti podľa
ustanovenia § 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. alebo pri znížení alebo odpustení poplatku
podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku na území obce Veľké
Dvorníky (ďalej len „obec“) .
§2
Určenie poplatku
1) Na území obce Veľké Dvorníky sa určuje poplatok za komunálny odpad a drobný

stavebný odpad v zmysle ustanovení § 79 zákona č. 582/2004 Z.z. o

miestnych

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov, určeným Všeobecne záväzným nariadením
obce o nakladaní s odpadom na území obce.

§3
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad sa ustanovuje vo výške 3,00 EUR na
jeden kalendárny rok na jednu osobu a
- 1,20 EUR za každý jeden odvoz zbernej nádoby objemu 110 l
- 1,80 EUR za každý jeden odvoz zbernej nádoby objemu 240 l, pričom odvoz zbernej
nádoby sa vykoná na základe zakúpeného žetónu.
- 10,00 EUR za každý jeden odvoz zbernej nádoby objemu 1100 l
2) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je vo výške 0, 015 EUR za jeden
kilogram .
§4
Splatnosť, spôsob a forma úhrady poplatku
1) Poplatok za zmesový komunálny odpad sa vyrubuje rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie . Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2) Poplatok za zmesový komunálny odpad je možné uhradiť:
a) bezhotovostne na účet obce Veľké Dvorníky
b) v hotovosti do pokladne na obecnom úrade.
3) Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti, priamo na
zbernom dvore správcovi dane, t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa
poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný doklad.
§5
Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia ak preukáže:
a) ukončenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci, potvrdením inej
obce alebo iného mesta, že je tam prihlásený na trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt,

b) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce najmä kúpnou zmluvou,
dohodou o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy,
c) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce a na účel podnikania najmä
dohodou o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy.
2) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť do 30 dni od doručenia žiadosti o jeho
vrátenie v zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 a 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
§6
Odpustenie poplatku
1) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže
splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží
podklady, o tom, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce. Podkladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku sú:
a) pri zdržiavaní sa v zahraničí je podkladom aktuálne potvrdenie zahraničného
zamestnávateľa na príslušný kalendárny rok alebo štátneho orgánu v mieste pobytu
v zahraničí, prípadne overené čestné prehlásenie z miesta pobytu v zahraničí,
poplatník

doloží aj preklad do úradného jazyka, ktorý nemusí byť autorizovaný –

odpustí sa 100 % poplatku
b) pri zdržiavaní sa na inom mieste Slovenskej republiky je podkladom potvrdenie o
prechodnom pobyte v inej obci alebo meste alebo iný doklad, ktorým je možné
jednoznačne zdokladovať prechodný pobyt v inej obci, pričom preukazujúci
doklad je nevyhnutné doplniť aj o potvrdenie o úhrade poplatku v mieste
prechodného pobytu – odpustí sa 50 % poplatku.§ 7
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo
Veľkých Dvorníkoch dňa 14.12.2015 uznesením č. 10/2015 – Pl B/7.
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Dvorníky nadobúda účinnosť
1.1.2016.
PhDr. Ján Ürögi
starosta obce Veľké Dvorníky

