Obec Trnovec, Trnovec č. 66, 908 51 Trnovec

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011
O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Mení sa: § 2 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Bod:
1.1. Sadzba poplatku za komunálne odpady
Nový bod:
1.2. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad
Poplatok za drobný stavebný odpad je stanovený vo výške
0,035 € / 1 kg drobného stavebného odpadu
2. Mení sa: § 5 spoločné ustanovenia
Dopĺňa sa bod:
Dodatok k VZN č. 1/2011 schválený obecným zastupiteľstvom dňa
14.12.2015 uznesením č. 41/2015 a nadobúda účinnosť od 1. januára
2016.

MVDr. Jozef Kotvan
starosta obce
Vyvesené dňa: 25.11.2015

OBEC TRNOVEC

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2011

O miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Vyvesené dňa 14.12.2011
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2011
uznesením č. 34/2011
Zvesené dňa: 16.1.2012
Účinnosť od : 14.1.2012

MVDr. Jozef Kotvan
starosta obce
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci v súlade s ustanoveniami zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre
územie obce Trnovec vydáva všeobecne záväzné nariadenie o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§1
Úvodné a základné ustanovenia
l. 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. Poplatok platí, ak nie je ustanovené inak, poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá ma 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 trávnatý porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
nehnuteľnosť).
b) podnikateľ ( fyzická alebo právnická osoba) 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
a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba
podľa odseku 2 písm. a) 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.
4. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu
alebo nebytového priestoru. Aj je nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých
vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi.
5. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti,
plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na
Seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca,
prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je

nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná bezodkladne písomne oznámiť obci.
-2 6. Poplatková povinnosť vzniká dňom:
6.1. pre fyzickú osobu – občana:
a) dňom vzniku trvalého pobytu v obci
b) dňom prechodného pobytu v obci
c) dňom vzniku práva užívať stavbu ( byt, dom) jej časť alebo objekt, ktorý
nie je stavbou
d) dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý
porast
6.2. pre podnikateľa ( právnickú alebo fyzickú osobu), dňom vzniku práva
užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
7. Poplatková povinnosť zaniká:
a) úmrtím poplatníka,
b) odsťahovaním poplatník do iného miesta trvalého pobytu
c) zrušením živnostenského oprávnenia FO – podnikateľa, zánikom
právnickej osoby alebo zrušením všetkých prevádzok na území obce.
8. V prípade zániku povinnosti platiť miestny poplatok je platiteľ poplatku
povinný túto skutočnosť oznámiť Obecnému úradu Trnovec do 30 dní odo
dňa, keď nastane právna skutočnosť, že prestáva by platiteľom. V prípade
úmrtia platiteľa má túto povinnosť najbližší príbuzný alebo osoba určená
vyberaním poplatku za tohto poplatníka.
§2
Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
l. Sadzba poplatku je:
a) Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu
rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt
v obci k l. januáru príslušného roka
poplatok za jednu osobu
0,05206 / deň
Ročná sadzba poplatku sa za osobu zaokrúhľuje na celé eurá smerom
dole. ( Čo je vo výške 19,00 € na osobu)
b) Pri nehnuteľnosti určenej na individuálnu rekreáciu alebo chalupe, byte
alebo nebytovom priestore, ktorej vlastník nie je prihlásený k trvalému
alebo prechodnému pobytu v obci

poplatok za jednu nehnuteľnosť
0,0685 / deň
( Čo je vo výške 25,00 € na nehnuteľnosť)
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c) Pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom
alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ
poplatok za každého zamestnanca
0,09864/ deň
Ročná sadzba poplatku sa za zamestnanca zaokrúhľuje na celé eurá
smerom dole. ( Čo je pre rok 2012 vo výške 36,00 € na osobu)
2. Pri objednaní veľkoobjemového kontajnera prostredníctvom obecného úradu
bude poplatok stanovený vo výške skutočne preukázaných nákladov.
3. Poplatok za odpad obec poplatníkovi vyrubí platobným výmerom.
4. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok do dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik
poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného mesto, za ktoré
platil poplatok.
5. 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 zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je
oprávnený užívať.
§3
Povinnosti poplatníka
1. Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik
poplatkovej povinnosti, alebo zánik platiteľa do 30 dní od vzniku alebo
zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku, okrem tých prípadov,
kedy je podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia určená iná lehota.
2. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa § 1 odseku 6 zistí, že
nastala skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej
výške. alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku
ihneď, alebo v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré
nastali.
3. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka
je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo
dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia
tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného

obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť
preplatok, nižší ako 3 eura.
-4§4
Úľavy od poplatku
Úľavy z miestneho poplatku na komunálne odpady a drobné stavebné odpady
možno poskytnúť tomu, kto o úľavu osobne alebo prostredníctvom zákonného
zástupcu písomne požiada do 31. januára príslušného roku na ktorý sa poplatok
vyrubuje, najneskôr však do 15 dní od doručenia platobného výmeru a preukáže
príslušnými dokladmi, že spĺňa podmienky uvedené v nasledujúcich bodoch.
1. Úľavu vo výške 50% zo stanoveného ročného poplatku na osobu a deň sa
poskytne tomu kto je:
a) zamestnancom s pravidelným týždenným pobytom v mieste z z
zamestnávateľa
b) študentom bývajúci počas školského roka na internáte a priváte
2. Úľavu vo výške 100% zo stanoveného ročného poplatku osobám, ktoré sa
celoročne zdržiavajú v zahraničí.
Uvedené skutočnosti preukazuje obci poplatník – žiadateľ o zníženie alebo
odpustenie poplatku, predložením nasledujúcich dokladov:
a) potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste zamestnávateľa
a) potvrdenie o prechodnom pobyte a návšteve školy
b) doklad o dlhodobom pobyte v zahraničí, pracovnú zmluvu - čestné
prehlásenie, úradne overené
3. V prípade, že má žiadateľ evidované nedoplatky na miestnom poplatku za
komunálne odpady a miestnych daniach z predchádzajúceho obdobia, nebude
žiadateľovi a osobám prihláseným na trvalý pobyt v nehnuteľnosti poskytnutá
žiadna z uvedených úľav.
4. Platiteľ poplatku je povinný obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce
pre správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa,
keď táto skutočnosť nastala.
§5
Spoločné ustanovenia
1. Príjem z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
obec použije výhradne na úhradu nákladov obce na zabezpečenie činností

nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane
nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob.
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2. Poplatok sa platí na základe platobného výmeru, zaplatením v hotovosti do
pokladne obce alebo prevodom na účet obce. Na základe individuálnej žiadosti
poplatníka je možné výšku poplatku uhradiť vo viacerých splátkach.
3. Vo veciach konania miestnych daní sa postupuje podľa všeobecného predpisu
o správe daní a poplatkov.
4.Správu poplatkov a daní vykonáva obec Trnovec.
5. Obec môže poplatok zvýšiť až na 3-násobok ročnej sadzby miestneho
poplatku v prípade, že poplatník nebude separovať hociktorú zložku odpadu,
ktorá sa na území obce separuje. Viď. VZN č. 1/2002 o O spôsobe nakladania
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce
TRNOVEC.
6. Na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa
30.12.2011 uznesením č. 34/2011
7. Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN obce Trnovec o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 4/2008 zo 28.11.2008

V Trnovci, dňa 1.12.2011

MVDr. Jozef Kotvan
starosta obce

Príloha č. 1 VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a poplatku

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Poplatník – fyzická osoba
Meno, priezvisko, titul:
Adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu:
Dátum narodenia:
Podpísaný
................................................................................................................................
(svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu
trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu)
.................................................................................................................................
podľa § 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2011 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady týmto žiadam obec
Trnovec o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
z dôvodu:
□ dlhodobého pobytu v zahraničí
□ štúdia na strednej / vysokej škole / a prechodného pobytu mimo miesta
trvalého pobytu
□ pobytu mimo miesta trvalého pobytu z dôvodu zamestnania

V ........................ dňa ...........................
...................................................
podpis
Prílohy:

- potvrdenie od zamestnávateľa
- potvrdenie o návšteve školy
- doklad o pobyte v zahraničí

