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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Plaveč dňa : 21.11.2011       

VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa : 13.12.2011 

 

VZN nadobudne  účinnosť dňa : 01.01.2012 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  PLAVEČ  

č. 47     
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2012 

 

 

 

 

    Obecné  zastupiteľstvo v Plavči v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov pre územie obce Plaveč 

 

v y d á v a     t o t o 

všeobecne záväzné nariadenie: 

  
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje konkrétne podmienky ukladania miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plaveč. 

 

Čl. 2 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

1.  Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú  

  na území obce. 

 

2.  Poplatok platí poplatník, ktorým je 

a)  fyzická osoba, ktorá má 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 trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 

mesta 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 čl.2 ods. 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, 

poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa čl.2 ods. 2 písm. a) v 
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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 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, užívateľ alebo nájomník; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve, 

užívaní alebo nájme viacerých osôb, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí 

zástupca určený spoluvlastníkmi, užívateľmi alebo nájomníkmi, ak s výberom 

poplatku zástupca súhlasí;   

b)  správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

„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 čl.2 odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinností 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 oznámiť obci. 

 

 

 

Čl. 3 

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku 

 

1. Poplatková povinnosť vzniká pre : 

a) fyzickú osobu : 

- dňom jej prihlásenia do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt, alebo 

prechodný pobyt, 

- dňom vzniku oprávnenia užívať 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 

b) právnickú osobu :  

-  dňom vzniku oprávnenie užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území 

obce 

            na iný účel ako na podnikanie 

c) podnikateľa : 

- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území 

obce  na účel podnikania  

 

2. Povinnosť platenia poplatku zaniká : 

a) pre fyzickú osobu – dňom odhlásenia z trvalého pobytu, alebo prechodného 

pobytu v evidencii obyvateľstva obce,  

b) pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia 

užívať nehnuteľnosti uvedené v odseku 1. 
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                                                       Čl. 4 

                                               Sadzba poplatku 

 

1. Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 

jedného kalendárneho roka. 

2. Počet vývozov TKO  je plánovaný v dvojtýždňovom cykle, t.j. 26 vývozov za rok.  

3. Sadzba poplatku  sa určuje : 

a) pre osoby uvedené v čl. 2 ods. 2 písm. a) vo  výške 0,045 € na osobu a kalendárny 

deň, 

b) pre poplatníkov uvedených v čl. 2 písm. b) a písm. c) vo výške  3,97 €  na 

zamestnanca a rok podľa počtu zamestnancov v zmluvnom pracovnom                 

pomere.  

4. Podnikateľské subjekty uzatvoria zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov 

s organizáciou EKOS, s.r.o. Stará Ľubovňa a kópiu predložia Obecnému úradu Plaveč 

 

 

Čl. 5 

Vrátenie poplatku 

 

1. Poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku : 

a)  ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému 

bol poplatok vyrubený platobným výmerom je obec povinná vrátiť pomernú časť 

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 uhradený. 

        b)   obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,0 €. 

 

 

                                                     Čl.6 

Úľavy 

  

1. Odpustenie a zníženie poplatku na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona podľa § 

83 obec ustanovuje v týchto prípadoch:  

 

1. odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže : 

 

a) že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí viac ako 180 po 

sebe nasledujúcich dní, 

                 -  preukazujúcim dokladom je pracovná zmluva v preklade do slov. jazyka, 

predložiť do 15. 9. príslušného roka 

            

2. nevyrubí: 

 

                a)   pre dlhodobo neprítomné  osoby žijúce v zahraničí , viac ako 1 kalendárny rok  

                    - preukazujúcim dokladom je čestné prehlásenie poplatníka 

                  

               b )   pre dlhodobo  neprítomné osoby s trvalým pobytom v obci, žijúcich na území  

                      SR  najmenej  1  kalendárny  rok   
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                     - preukazujúcim dokladom je potvrdenie o zaplatení poplatku za KO v mieste  

                       pobytu alebo potvrdenie správcu bytov o nájme bytov /nájomná zmluva/ 

 

3.   zníži o 50% zo sadzby uvedenej v čl. 4 ods. ods. 2 písm. a) pre:  

 

      a)  deti, ktoré v kalendárnom roku dosiahnu  vek od 0 – 6 rokov  

 

b) študentom denného štúdia ak študuje mimo obce Plaveč, s výnimkou denne 

dochádzajúceho, 

-  preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský 

rok,    

               c) občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) 

                    -  preukazujúcim dokladom je preukaz ŤZP 

 

4.  zníži o 30% zo sadzby uvedenej v čl. 4 ods. ods. 2 písm. a) pre:  

 

      a)  občanov, ktorí  v kalendárnom roku dosiahnu vek 70 a viac rokov 

 

b)   je zamestnaný ako zamestnanec alebo ako SZČO a je ubytovaný v mieste sídla  

       zamestnávateľa mimo obce  Plaveč 

- preukazujúcim dokladom je potvrdenie zamestnávateľa pre príslušný 

kalendárny rok,  pre SZČO  je potrebné doložiť čestné prehlásenie 

 

2. Správca poplatku v týchto hore uvedených prípadoch  poplatok  odpustí, nevyrubí alebo 

zníži na základe predloženého ohlásenia spolu s dokladmi preukazujúcimi skutočnosť na 

odpustenie, zníženie alebo nevyrubenie  poplatku za preukázané obdobie.  

3. O priznanie hore uvedených úľav je potrebné požiadať do 15.februára  kalendárneho roka. 

Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne. 

4. So súhlasom obce Plaveč ako správcu miestneho poplatku možno oslobodiť alebo znížiť 

miestny poplatok podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávaním 

dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene 

a doplnení niektorých. 

 

 

 

Čl.7 

Spôsob platenia poplatku: 

 

1. Miestny  poplatok  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady sa platí obci     

            Plaveč : 

   a)   v hotovosti v pokladnici Obecného úradu Plaveč, 

   b)   v hotovosti vkladom na účet Obce  Plaveč, 

            c)   bezhotovostným prevodom na účet Obce Plaveč. 

2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí Obecný             

úrad Plaveč každoročne do 31.marca kalendárneho roka. 

3. Ak vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady presiahne 33,19 € 

je splatný v dvoch rovnakých splátkach : 

      1. splátka – do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platového výmeru,    

      2. splátka do 31. 8.  kalendárneho roku, 
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Čl. 8 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo miestny poplatok podľa čl. 4 ods. 2 pís. a) a b) môže zaviesť, 

zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru kalendárneho roku. 

2. Ak 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 neustanovuje 

inak, postupuje sa podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o 

zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 

3. Správca miestneho poplatku, ktorým je Obec Plaveč,  môže  na  zmiernenie alebo 

odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu 

sadzbu alebo môže poplatok odpustiť. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Plavči uznesením č. 

23 na zasadnutí dňa 9. 12. 2011. 

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č. 41/2010. 

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012. 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Štefan  M u r c k o , v.r. 

                                                                                                 starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 


