Všeobecne záväzné nariadenie obce Podhoroď
č. 1/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Podhoroď, Obecné zastupiteľstvo v Podhorodi v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6
a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a v súlade s § 99 ods. 1 a 2 súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Podhoroď
§1
Úvodné ustanovenie
1. Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
2. Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upravuje
samostatné Všeobecne záväzné nariadenie obce Podhoroď o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
3. V obci je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu
a) pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré o množstvový zber
požiadali,
b) pre užívateľov nehnuteľností v zastavanom území obce bez zbernej nádoby, ktorí sa na
území obce zdržiavajú s prerušením menej ako 30 dní v kalendárnom roku.
§2
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku za zmesový komunálny odpad a drobný stavený odpad,
b) určenie spôsobu vyrubenia a lehotu zaplatenia poplatkov podľa ods. 1

c) stanovenie ďalších podmienok súvisiacich s poplatkami podľa ods. 1
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

§3
Sadzby poplatku
1. Obec určuje sadzby poplatku:
a) 0,0384 € za osobu a kalendárny deň. Poplatok sa zaokrúhľuje na celé desatiny eur dole, t.
j. celoročný poplatok za osobu a kalendárny rok je 14,00 €.
b) zmesového komunálneho odpadu podľa objemu zbernej nádoby pre fyzické
osoby/podnikateľov a právnické osoby, ktoré požiadali o množstvový zber v sume:
a) 1,20 eur za 120 litrovú zbernú nádobu a zber,
b) 10,20 eur za 1 100 litrovú zbernú nádobu a zber
b) 1,40 eur za označené jednorázové plastové vrece určené na zber zmesového
komunálneho odpadu pre poplatníkov podľa § 1 ods. 3 písm. b)
b) 0,05 € za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

§4
Určenie koeficientu
1. Pre potreby výpočtu ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov určuje obec koeficient
1 (jeden).
§5
Určenie výšky poplatku pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba/podnikateľ alebo
právnická osoba

1. Výška poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu pre poplatníka, ktorým je
fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa určuje ako súčin sadzby poplatku
podľa § 3 ods. 2 podľa objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva a počtom odvozov
odpadu, požadovaných poplatníkom v súlade s frekvenciou zberu komunálnych odpadov
vykonávaných v obci.
2. Obec posudzuje primeranosť, a tým i opodstatnenosť požiadavky poplatníka na objemovú
veľkosť zbernej nádoby a frekvenciu zberu, s prihliadnutím na množstvo vytvoreného
komunálneho odpadu žiadateľom v minulom období.

3. Z vážnych dôvodov môže poplatník požiadať obec o prerušenie zberu odpadu na
prechodné obdobie, počas ktorého preukázateľne nebude tvoriť žiadny odpad v priebehu
najmenej 30 dní. Tieto skutočnosti je poplatník povinný ohlásiť obci vopred v lehote
minimálne 7 dní.
§6
Oznamovacia povinnosť
1. Oznamovacia povinnosť poplatníka je uvedená v § 80 o miestnych daniach.
2. Vznik, zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti oznámi poplatník na tlačive, ktoré je
uvedené v prílohe č. 1 nariadenia.
3. Žiadosť o množstvový zber zmesového komunálneho odpadu podáva fyzická
osoba/podnikateľ alebo právnická osoba na tlačive , ktoré je uvedené v prílohe č. 2.
nariadenia v termíne do 31.1. príslušného kalendárneho roka.

§7
Splatnosť
1. Poplatok podľa § 4 ods. 3 je splatný pri prevzatí jednorazových plastových vriec
poplatníkom, ak o to požiada.
2. Za poplatok podľa § 5 poplatníka, ktorým je fyzická osoba/podnikateľ alebo právnická
osoba obec vystaví faktúru 1-krát ročne v termíne do 31.5. príslušného kalendárneho roka
so splatnosťou do 15 dní.
3. Ak výška poplatku podľa § 3 ods. 1 presiahne 60,00 eur, obec určuje platenie poplatku v
splátkach.
§8
Podmienky vrátenia, zníženia a odpustenia poplatku
1. Obec zníži poplatok o 30%
a) samostatne žijúcemu poplatníkovi, ktorý dovŕšila vek 65 rokov, bez dokladovania,
b) samostatne žijúcemu poplatníkovi s ŤZP, ktorý o to požiada a predloží preukaz
ŤZP,
2. Obec zníži poplatok o 20 %
c) poplatníkovi alebo členovi viacčlennej spoločnej domácnosti s ŤZP , ktorý o to požiada
a predloží preukaz ŤZP,
d) za dieťa poplatníka do dovŕšenia veku 6 rokov v príslušnom kalendárnom roku bez
dokladovania.
3. Obec zníži poplatok o 50 % poplatníkovi alebo členovi spoločnej domácnosti, ktorého
pobyt na území obce je menej ako 183 dní v kalendárnom roku z dôvodu výkonu práce.
(napr. práca na turnusy, opatrovateľky), ak túto skutočnosť preukáže potvrdením
zamestnávateľa.

4. Obec zníži poplatok o 70 % poplatníkovi alebo členovi spoločnej domácnosti –
študentovi strednej alebo vysokej školy, ktorý sa preukáže potvrdením internátu alebo
ubytovacieho zariadenia a potvrdením o návšteve školy; potvrdenie internátu alebo
ubytovacieho zariadenia nie je povinný predložiť, ak vzdialenosť sídla školy je viac ako
60 km od obce.
5. Obec odpustí poplatok:
a) za dieťa poplatníka, ktoré sa narodilo v príslušnom kalendárnom roku,
b) poplatníkovi alebo členovi spoločnej domácnosti, ktorý sa celoročne zdržiava v
zahraničí, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa, alebo na základe jeho
oznámenia v evidencii obyvateľov obce o jeho pobyte v zahraničí.
§9
Záverečné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Podhorodi sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 14.12.2018 uznesením č. 3/2018 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019
2. Ruší sa VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Anton Hricko
starosta obce

Návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 30.11.2018
Schválené VZN obce zverejnené na úradnej tabuli a webstránke obce dňa 14.12.2018

