OBEC RADOŠOVCE
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.
vydáva pre územie obce Radošovce

Všeobecne záväzné nariadenie obce RADOŠOVCE
č. 3/2015
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce RADOŠOVCE

PRVÁ ČASŤ
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
1.

2.
3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) podrobne upravuje podmienky ukladania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestny poplatok) na území obce
Radošovce.
Zdaňovacím obdobím miestneho poplatku je kalendárny rok.
Správu miestneho poplatku vykonáva Obec Radošovce na svojom území, ktoré tvorí katastrálne územie
obce Radošovce prostredníctvom Obecného úradu Radošovce.

DRUHÁ ČASŤ
Článok 2 – 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, okrem elektroodpadov, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu 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 alebo prechodný pobyt, alebo ktorý 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 iné účely ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností 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 ods. 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 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 však neplatí, ak je v obci
zavedený množstvový zber).
4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá 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,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok, alebo obec (ďalej len „platiteľ“). Platiteľ
a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie
poplatku obci ručí platiteľ.
5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie
poplatku obci ručí platiteľ.
6. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm,. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka
môže za ostaných 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 oznámiť obci.
7. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 a zaniká dňom, ktorým
táto skutočnosť zanikne.
Článok 3 – Sadzba poplatku
1.

Sadzby poplatku sú nasledovné:
a) pre poplatníka podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) tohto VZN: 0,0439 1 EUR za osobu a kalendárny deň, t.j. 16,EUR za osobu a kalendárny rok
b) pre poplatníka podľa čl. 2 ods. 2 písm. b) a písm. c) tohto VZN:

Objem nádoby v l
120
240
1000

Frekvencia vývozu
1 x za dva týždne
1 x za dva týždne
1 x za dva týždne

Počet vývozov ročne
26
26
26

Sadzba poplatku EUR/l
0,0129 Eur/l
0,0129 Eur/l
0,0129 Eur/l

Článok 4 – Ohlásenie
1.

Každý poplatník resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si
ohlasovaciu povinnosť, vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach, do jedného
mesiaca:
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok
b) odo dňa , kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,
c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov

2.

Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti (tzv. platiteľ)
je povinný okrem údajov uvedených v zákone uviesť údaje za každého poplatníka, za ktorého plní
poplatkovú povinnosť a ktorý má v ne hnuteľnosti trvalú, resp. prechodný pobyt alebo užíva, alebo má
oprávnenie užívať nehnuteľnosť platiteľa.
Ak ide o poplatníka, u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti v priebehu
spoplatňovaného obdobia, je povinný uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom roku, počas ktorých
mal alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť v obci
užíval, bude užívať alebo je oprávnený užívať, ako aj iné rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s
dokladmi potvrdzujúcimi tieto skutočnosti.
Poplatník – právnická osoba alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona je povinný
v ohlásení uviesť:
- obchodné meno, plný názov
- IČO – ak je poplatník fyzická osoba, ktorá podniká, uviesť rodné číslo
- presnú adresu sídla, miesto podnikania, miesta prevádzok na území obce
- údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie
písomností
- číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť
- údaje potrebné na vyrubenie poplatku
- zoznam právnických osôb, podnikateľov, ktoré využívajú pridelenú zbernú nádobu na základe
dohody, zoznam sa predkladá za každé odberné miesto
Poplatník – právnická alebo podnikateľ podľa § 77 ods. 2 písm. b), c) zákona je povinný doložiť
správcovi poplatku výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu, resp. inú
listinu, na základe čoho vykonáva podnikateľskú činnosť.
Právnická osoba alebo podnikateľ, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti (ďalej
len „nájomca“) a v zmysle tejto zmluvy alebo dohody platí za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady prenajímateľovi zabezpečujúcemu službu prostredníctvom pridelenej zbernej nádoby, za ktorú
platí poplatok správcovi poplatku, je povinný správcovi poplatku predložiť kópiu nájomnej zmluvy
v rámci ohlasovacej povinnosti. Kópiu platnej zmluvy alebo dohody, vrátane dodatkov je nájomca
povinný predložiť správcovi poplatku prvýkrát do 31.1. bežného spoplatňovaného obdobia, nájomca je
povinný predložiť ju v rámci ohlasovacej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
Nájomca podľa § 43 ods. 6 tohto VZN je povinný po zrušení nájomnej zmluvy, ktorá obsahovala údaje o
platbách za komunálny odpad, písomne oznámi správcovi poplatku zánik poplatkovej povinnosti, resp.
vznik alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ak právnická osoba alebo podnikateľ je naďalej oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce
Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona, predloží spolu s ohlásením aj potvrdenie
preukazujúce odôvodnenie ohlásenia.
V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca vychádza
z posledných jemu známych údajov.
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.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Článok 6 – Vyrubenie a splatnosť poplatku
1.
2.

Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.
Poplatníkovi – fyzickej osobe, podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona sa poplatok vyrubí rozhodnutím
podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci podľa stavu k 1.1. bežného
spoplatňovaného obdobia. V priebehu spoplatňovaného obdobia správca poplatku vyrubí alebo upraví
poplatkovú povinnosť poplatníkovi rozhodnutím podľa počtu dní, počas ktorých má evidovaný
trvalý alebo prechodný pobyt na území obce.

3.

Poplatníkovi – právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c)
zákona sa poplatok vyrubí podľa objemu zbernej nádoby, počtu vývozov a sadzby
poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby, podľa stavu k 1.1. bežného spoplatňovaného obdobia.
V prípade ukončenia podnikateľskej činnosti sa poplatok zníži o čiastku zodpovedajúcu súčinu skutočnému
počtu vývozov do konca kalendárneho roka a sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby.
Ak správca poplatku zistí sám, alebo na základe ohlásenia, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku, upraví výšku poplatkovej povinnosti rozhodnutím.

4.

Článok 7 – Splatnosť poplatku
1.

Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

2.

Ak ročný vyrubený poplatok je vyšší ako 50 € je možné platenie v splátkach. Splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

2.

Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku vedený v o VÚB, a.s.
pobočka Trnava, číslo účtu 24823212/0200, poštovou poukážkou na uvedený účet správcu poplatku.
Článok 8 – Vrátenie poplatku

1.

Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, Obec Radošovce poplatok vráti v hotovosti
z pokladne OÚ do 30 dní od zistenia skutočnosti, najneskôr do 60 dní od skončenia kalendárneho roka.

2.

V prípade, ak poplatník o vrátenie poplatku nepožiada, môže správca poplatku započítať preplatok za
platbu nasledujúceho obdobia.
Obec Radošovce nevráti preplatok nižší ako 1,7 €.

3.

Článok 9 – Zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona
1.

2.

3.

Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 82 ods. 2 zákona, že zníži poplatok za obdobie v bežnom
spoplatňovanom období, na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku o
50 % ak poplatník:
a) študuje na strednej alebo vysokej škole žije prechodne v internátnom zariadení
b) neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
c) počas výkonu vojenskej služby
Správca poplatku v zmysle § 82 ods. 2 zákona odpustí poplatok za obdobie v bežnom spoplatňovanom
období na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod odpustenia poplatku občanovi
zdržiavajúcemu sa dlhodobo mimo miesta trvalého pobytu na základe:
a) povolenia na pracovnú činnosť v zahraničí
b) potvrdenia o študijnom pobyte v zahraničí
c) potvrdenia o prechodnom pobyte a platbe za odpad v mieste prechodného pobytu.
Doklady preukazujúce poskytnutie zľavy:
a) potvrdenie o dennom štúdiu na území SR a doklad o ubytovaní v internáte, v prípade
podnájmu doklad o prechodnom pobyte
b) potvrdenie o hospitalizácii, potvrdenie o pracovnej činnosti (musí trvať viac ako 90 po
sebe nasledujúcich dní)
Doklady preukazujúce poskytnutie zľavy, alebo odpustenie poplatku nie je možné nahradiť
čestným prehlásením.

4.

5.
6.

7.

Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť správcovi
poplatku v lehote do 31.1 príslušného spoplatňovaného obdobia alebo v lehote 90 dní od skutočnosti
zakladajúcej zníženie, resp. odpustenie poplatku. V prípade nepredloženia dokladu v stanovenej lehote
správca poplatku predmetný poplatok v príslušnom spoplatňovanom období nezníži, resp. neodpustí.
Neuplatnenie zníženia, resp. odpustenia poplatku má za následok zánik nároku na zníženie, resp. odpustenie
poplatku v bežnom spoplatňovanom období.
Správca poplatku v zmysle § 83 zákona ustanovuje, že zníži poplatok v zmysle § 6 ods. 2 tohto VZN a
odpustí poplatok v zmysle § 6 ods. 3 tohto VZN len v prípade, ak poplatník si riadne plní poplatkovú
povinnosť a nemá evidované nedoplatky z dôvodu neplatenia poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť samostatne, bez
zamestnávania ďalších pracovníkov v mieste svojho trvalého bydliska, bez zriadenia ďalšej prevádzky,
a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania svojej podnikateľskej činnosti predelenie zbernej nádoby, platia
poplatok iba z dôvodu svojho trvalého pobytu.

8. Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na
prenájom nehnuteľnosti a v zmysle tejto zmluvy platia za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
prenajímateľovi, ktorý im túto službu zabezpečuje prostredníctvom svojej zbernej nádoby a uhrádza obci
poplatok za komunálne odpady, správca poplatok nevyrubí.

Článok 10 – Správa poplatku
1. Správu poplatku vykonáva Obec Radošovce prostredníctvom starostu obce a povereného zamestnanca obce
Radošovce.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady nemá hlavný kontrolór Obce Radošovce.
3. Miestny poplatok možno zaviesť, znížiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky len k 1.januáru nasledujúceho
kalendárneho roka.
Článok 10 – Zrušovacie a prechodné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce.
Článok 11 – Účinnosť
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Radošovce o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Radošovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo uzn. č. 5/2014-6 na
svojom zasadnutí konanom dňa 28.11.2014.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015
Návrh VZN bol vyvesený dňa 12.11.2014
Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 1.12.2014

Miroslav Remenár
starosta obce

