VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ORAVSKÁ JASENICA
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

NÁVRH

Obec ORAVSKÁ JASENICA
VZN O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Obec Oravská Jasenica, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 3 písmeno c) a odsek 5 písmeno a) bod
6 a §11 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň v súlade s ustanovením §83 odsek 1
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 10/2018
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) upravuje:
a) sadzby miestneho poplatku,
b) hodnotu koeficientu pre stanovenie ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov,
c) spôsob a lehotu zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného
odpadu,
d) podmienky na vrátenie miestneho poplatku alebo jeho pomernej časti,
e) podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník
predložiť pri znížení alebo odpustení miestneho poplatku.

§2
Základné ustanovenia
Obec Oravská Jasenica na svojom území vyberá:
a) poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín bez
zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, ak
poplatníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo
užíva nehnuteľnosť v obci na iný účel ako na podnikanie,
b) poplatok za množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, ak poplatníkom je
fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba (ďalej aj „podnikateľ“),
c) poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, ak
poplatníkom podnikateľ.
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§3
Správu miestnych poplatkov vykonáva obec Oravská Jasenica (ďalej aj „správca dane“).

ČLÁNOK II.
MIESTNY POPLATOK

§4
Sadzba poplatku
(1)

Sadzba poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín bez
zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín:
a) 0,05063 € za osobu a kalendárny deň: 18,48 € za kalendárny rok, ak poplatníkom
je fyzická osoba s trvalým, alebo prechodným pobytom na území obce, alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo je časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad,
trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce a vodnú plochu,
b) 0,05063 € za osobu a kalendárny deň: 18,48 € za kalendárny rok a 26 vývozov
odpadu, ak poplatlníkom je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva
nehnuteľnosť v obci na iný účel ako na podnikanie.

(2)

Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad pri zavedenom množstvovom zbere
drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, ak poplatníkom je podnikateľ, ktorý
je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania:
a) 0,036 €/l pri 110 l KUKA zbernej nádobe: 3,96 € za jednu KUKA zbernú nádobu;
ročný poplatok pre jednu 110 l KUKA zbernú nádobu je 102,96 € pre 26 vývozov;
b) 0,025 €/l a vývoz za 1 110 l kontajner: 27,50 € za jeden vývoz; ročný poplatok pre
jeden 1 110 l kontajner je 715 € pre 26 vývozov.

(3)

Sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu je 0,018 € / kg
drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

§5
Hodnota koeficientu pre stanovenie ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov
Správca dane stanovuje hodnotu koeficientu pre stanovenie ukazovateľa produkcie
komunálnych odpadov: 1,0
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§6
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere
drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
Poplatník uhradí poplatok za odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu bez
obsahu škodlivín bezhotovostne prevodom na účet obce najneskôr do 7 dní od
odovzdania drobného stavebného odpadu.

§7
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
(1)

Správca dane stanovuje na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podmienky:
a) zánik trvalého, alebo prechodného pobytu poplatníka na území obce,
b) zánik práva poplatníka užívať nehnuteľnosť na území obce,
c) úmrtie poplatníka.

(2)

Poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho
obdobia, alebo pozostalému po poplatníkovi, ktorý umrel (ďalej aj „pozostalý
poplatníka“) obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť na základe písomnej žiadosti
poplatníka, alebo pozostalého poplatníka, ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi, alebo pozostalému poplatníka len za podmienky, že obec nemá voči
poplatníkovi pohľadávky po lehote splatnosti.

§8
Zníženie a odpustenie poplatku
Obec poplatníkovi poplatok zníži, alebo odpustí na základe jeho písomnej žiadosti, ak
preukáže splnenie podmienok stanovených ustanoveniami osobitného predpisu na
zníženie poplatku, alebo odpustenie poplatku predložením:
a) potvrdenia študentského domova, alebo internátu o prechodnom ubytovaní, ak je
poplatníkom študent študujúci mimo región obce,
b) predložením pracovnej zmluvy s miestom výkonu práce a zároveň predložením
potvrdenia o prechodnom ubytovaní v mieste výkonu práce, ak je poplatník
zamestnaný mimo región obce,
c) potvrdenia nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby, ak je poplatník vo
výkone trestu,
d) potvrdenia zariadenia poskytujúceho službu zdravotnej starostlivosti, alebo sociálnej
starostlivosti pobytovou formou, ak je poplatník klientom takého zariadenia.
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ČLÁNOK III.
PRECHODNÉ USTANOVENIA

§9
(1)

Oznámenia poplatníkov k miestnemu poplatku podané poplatníkmi do 31. 12. 2018
ostávajú v platnosti.

(2)

Obec podľa tohto nariadenia vyrubí miestny poplatok prvýkrát k 1. januáru 2019.

ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§10
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od
do

§11
Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Oravská
Jasenica na svojom zasadnutí dňa
2018.

§12
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa

§13
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia strácajú účinnosť
ustanovenia §26, §27, §28, §29 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 vrátane
dodatkov 1 – 6 k tomuto nariadeniu.
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§14
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa
zverejnenia).

2018 (alebo 15-tym dňom

Ing. Karol Graňák
starosta obce
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