Obec Jablonové
VZN č. 5/2017
O miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2018

Návrh Zverejnený :
Schválené VZN na OZ:
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I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Obec Jablonové v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami a zákona číslo 582/2009 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a
zákona 563/2009 Z. z. o správe daní – daňový poriadok v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „ nariadenie“):

MIESTNY

POPLATOK

II.
ZA KOMUNÁLNEODPADY

A DROBNÉ STAVEBNÉODPADY
§1
Účel a predmet

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje náležitosti miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady podľa §83 zákona 528/2004 Z.z Poplatok sa platí za
komunálne odpady okrem elektro - odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a
reštauračného odpadu a stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Jablonové.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :
a/ stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b/ určenie spôsobu vyrubenia platenia poplatku
c/ stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
(3) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
.
§2
Poplatník a platiteľ
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo
užíva rodinný dom, 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) 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.
d) fyzická osoba, ktorá v obci nemá trvalý pobyt ,ktorá je na území obce oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť.

(2) Ak má osoba podľa ods. 1 písm. a.) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. To isté sa vzťahuje na tieto osoby, ak užívajú nehnuteľnosť
na iný účel ako na podnikanie.
(3)
Poplatok za odpad sú povinní platiť i vlastníci a užívatelia nehnuteľností–stavieb
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Jablonové, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt a
nepoužívajú smetné nádoby, formou odberu najmenej štyroch odpadových vriec v bežnom
roku.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorá,
a) užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti
c) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva
aj
poplatník,
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo užíva, vykonáva pre poplatníka práce
alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len
komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
vlastník nehnuteľnosti. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak
s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí.
(6) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, tak plnenie povinností poplatníka za
ostatných členov tejto domácnosti môže na seba prevziať jeden z nich.

(7) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.

§3
Ohlasovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný doručiť správcovi poplatku ohlásenie , ktorého náležitosti sú uvedené
v prílohe č. 1.a 2 tohto nariadenia do jedného mesiaca odo dňa , keď nastala skutočnosť , ktorá
má vplyv na vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti.
(2) Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť si
oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena adresy
sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti, zmena
počtu poplatníkov, zmena frekvencie vývozu, zmena zbernej nádoby, zmena platiteľa poplatku,
alebo zmena odberného miesta.
(3) Správca poplatku zabezpečí ochranu osobných údajov získaných na základe tohto
nariadenia.
(4) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená.
(5) V prípade úmrtia platiteľa poplatku má ohlasovaciu povinnosť najbližší príbuzný alebo
osoba určená.

(6) V prípade zániku povinnosti platiť miestny poplatok je platiteľ povinný vrátiť zapožičanú
smetnú nádobu.

§4
Sadzba poplatku
(1) Poplatok za komunálny odpad je určený ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a
objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
(2) Sadzba poplatku je 0,01443 eur za 1 liter komunálneho odpadu.

Objem nádoby v
litroch

Frekvencia vývozu
nádoby v roku

Poplatok
rok /Eur

120

13

22,50

120

26

45,00

240

13

45,00

240

26

90,00

1100

13

206,00

1100

26

412,60

1 vrece

3,50

(2) Sadzba za zneškodnenie 1 kg drobného stavebného odpadu je 0,078 eur.
§5
Vyrubenie poplatku, splatnosť poplatku a forma na zaplatenie poplatku
(1) Obec vyrubuje poplatok rozhodnutím na jeden kalendárny rok.
(2) Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu obec vyrubuje rozhodnutím za
skutočné množstvo zlikvidovaného odpadu (na základe vážneho lístka).
(3) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka správca poplatku vyrubí poplatok na
základe veľkosti smetnej nádoby a realizovaného počtu vývozov.
(4) Poplatok sa platí na základe písomne doručeného rozhodnutia.
(5) Vyrubený poplatok je splatný naraz a musí byť uhradený do 15 dní od písomného
doručenia platobného výmeru.
(6) Poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom na účet obce alebo
v hotovosti do pokladne Obecného úradu Jablonové.

§6
Vrátenie poplatku, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo odpustí jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
(2) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
1. Poplatník nemôže byť dlžníkom obce.
2. Musí zaniknúť dôvod spoplatnenia,
 zánik užívania nehnuteľnosti a vrátenie smetnej nádoby.
(3) Podklady preukazujúce podmienky pre zníženie poplatku, vrátenie alebo odpustenie
 potvrdenie o dobe trvania denného štúdia v zahraničí,
 potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovnoprávneho vzťahu alebo dlhodobého vzťahu
alebo odborného vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania mimo územia Slovenskej
republiky,
 doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva,
rezidentské povolenie),
 potvrdenie o činnosti vykonávanej mimo obce Jablonové, vrátane dokladu, ktorý
preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o
prechodnom ubytovaní, potvrdenie o platbe poplatku za kom. odpad v mieste
prechodného bydliska, potvrdenie o tom, že nájomná zmluva je naďalej platná),
 dátum vystavenia dokladu , musí byť zhodný s obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na
zníženie poplatku vrátane uvedenia dátumu od kedy a do kedy bol (alebo bude) poplatník
neprítomný v obci bez prerušenia. V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom
jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj úradný preklad,
 doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
(4) Ak si poplatník neuplatní nárok na vrátenie , zníženie alebo odpustenie do 31.5 príslušného
kalendárneho roka a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady nárok na vrátenie, zníženie
alebo odpustenie mu zaniká.
§7
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten ktorí si nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa bodu §3 tohto
všeobecne záväzného nariadenia. Za priestupok môže starosta obce uložiť pokutu fyzickej
osobe do výšky 165,96 € , právnickej osobe do výšky 3 319,39 €. Pokuta je príjmom obce.
(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov.
(3) Pokutu je možné uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto
sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženie
pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov a zákonov.

§8
Kontrola
Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie poplatku , jeho správneho
platenia a včasného poukazovania vykonáva správca poplatku.

§9
Záverečné ustanovenie
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za
komunálny a drobný stavebný odpad sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2016 zo dňa
12..12.2015.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Jablonové sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 11.12.2017, uznesením číslo 340/12/2017.

§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

........................................................
starosta obce

Príloha č. 1
Formulár na ohlasovaciu povinnosť.
Podľa VZN č 5/2017 Obce Jablonové o miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodnenie
komunálnych a drobných stavebných odpadov platného na rok 2018

pre fyzické osoby
Identifikácia nehnuteľnosti v obci Jablonové slúžiacej pre bytové účely, v ktorých má fyzická
osoba trvalý / prechodný pobyt alebo túto nehnuteľnosť užíva:
Adresa: Obec Jablonové, súpisné číslo:
Katastrálne územie : Jablonové

parcela číslo:

Meno a priezvisko vlastníka, platiteľa poplatku:
Rodné číslo:
Adresa Trvalého bydliska:

Údaje o všetkých poplatníkoch, ktorí žijú v spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Adresa

1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................
4.....................................................................................................................................................
5.....................................................................................................................................................
6.....................................................................................................................................................
7.....................................................................................................................................................
8.....................................................................................................................................................
9.....................................................................................................................................................
10...................................................................................................................................................

Ohlasovateľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Dátum:..........................................

.........................................
Podpis ohlasovateľa

Príloha č. 2
Formulár na ohlasovaciu povinnosť.
Podľa VZN č.5/2017 Obce Jablonové o miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodnenie
komunálnych a drobných stavebných odpadov platného na rok 2018
pre právnické osoby, organizácie a fyzické osoby - podnikateľov
Identifikácia nehnuteľnosti v obci Jablonové slúžiacej pre bytové účely, v ktorých má fyzická
osoba trvalý / prechodný pobyt alebo túto nehnuteľnosť užíva:
Meno/názov:
Adresa:
IČO/rodné číslo:
Bankové spojenie a číslo účtu:
Prevažujúci predmet činnosti:
Sídlo:
Vzťah k nehnuteľnosti:

vlastník

nájomca

parcela číslo:

súpisné číslo:

Priemerný počet zamestnancov:
Katastrálne územie : Jablonové

Meno kontaktnej osoby:
Telefón:

Fax:

E- mail :
Ohlasovateľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Dátum:......................................

.........................................
Podpis ohlasovateľa

