Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 004/2015

o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce
Petrovce na rok 2016

Obecné zastupiteľstvo v obci Petrovce na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. O miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva
pre územie obce PETROVCE toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 004/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Úvodné ustanovenia
§1
1.) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje podrobné podmienky ukladania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / ďalej len miestne dane
a miestny poplatok/ na území obce Petrovce.
2.) Obec Petrovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
3.) Zdaňovacím obdobím miestnych daní je kalendárny rok .
2. Časť
§2
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.)

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len poplatok/ sa
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , ktoré vznikajú na území obce.

2.)

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
a pozemku ,ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti 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.

3.)

Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a v obci súčasne trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a tohto
ustanovenia 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 je v obci zavedený množstvový zber/.

4.) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá obce a za vybraný poplatok ručí:
a.) 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, ak
nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu ,ktorý poplatok pre obec vyberie,
b.) správca ,ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok alebo obec /ďalej len
platiteľ/.
5.) Poplatková povinnosť vzniká dňom ,ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom ,ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.
6.) Sadzba poplatku je:
-

0,02192 Eur za fyzickú osobu a kalendárny deň / =8,-€ za kalendárny rok na 1 osobu/
0,01096 Eur za fyzickú osobu nad 70 rokov veku /=4,-€ za kalendárny rok na 1 osobu/
0,0904 Eur za právnickú osobu / 33,00 Eur za kalendárny rok/

Od poplatku sú oslobodení darcovia krvi, ktorí sú držitelia Jánskeho plakety /zlatá a vyššie/.
Držitelia bronzovej Jánskeho plakety 0,01644 za fyz. osobu /=6,-€ za kal. rok na 1 osobu/
Držitelia striebornej Jánskeho plakety 0,01096 za f. osobu /=4,-€ za kal. rok na 1 osobu /
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:

7.)

a.) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia ,adresu trvalého pobytu ,adresu prechodného
pobytu /ďalej len identifikačné údaje/ , ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b
alebo písm. c tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno ,sídlo alebo miesto podnikania
,identifikačné číslo /IČO/,
b.) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne platí povinnosti poplatníka podľa § 77 ods.7
zákona o miestnych daniach,
c.) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach / ak je
zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané
údaje , ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona
o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
8.)

Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade , ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu,
že neužíva nehnuteľnosť ,ktorú je oprávnený užívať.

9.)

Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.

10.)

Splatnosť poplatku je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

11.)

Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže ma základe
nasledovných podkladov:
- Pracovná zmluva /pri práci v zahraničí/
- Čestné prehlásenie ak sa na území obce nezdržiava z iných dôvodov
- Čestné prehlásenie pri turnusových prácach. príp. pracovná zmluva

12.)

Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

13.)

Obec zorganizuje separovaný zber s vývozom takto:
- min. 6 krát ročne - PET fľaše ( plasty), papier a sklenený odpad,
- min. 2 krát ročne - elektro odpad, autobatérie.
Periodicita vývozu bude v priebehu roka upravovaná v závislosti na podmienkach plnenia
dohôd vyplývajúcich z ustanovení zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch.

14.) Obec zorganizuje vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 1 x za 2
týždne a harmonogram vývozu komunálneho odpadu doručí do všetkých domácnosti.
Poplatník je povinný v deň vývozu zabezpečiť vyloženie zbernej nádoby pred vstupnú
bránu.
Spoločné a záverečné ustanovenie
§3
Spoločné ustanovenia
1.) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Petrovce prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Petrovce.
2.) Postavenie povereného zamestnanca obce- správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce Petrovce.
§4
Záverečné ustanovenia
1.) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon o miestnych daniach a zák. SNR č.511/1992 Zb. O správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
2.) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecné záväzné
nariadenie obce Petrovce č.2/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce.
3.) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Petrovce.
4.) Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: ..............................................
5.) Toto VZN prijalo OZ v obci Petrovce dňa: .......................... uznesením číslo: ....................
6.) VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Petrovce dňa: ............................................
7.) VZN zvesené z úradnej tabule obce Petrovce dňa:
8.) VZN nadobúda účinnosť dňa:

.............................................
.............................................

V Petrovciach dňa .................................

..................................................
Ing. Miroslav BOBRIK v. r.
starosta obce

