Obecné zastupiteľstvo v Belej nad Cirochou sa na základe ustanovenia § 6 zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel a doplnkov a v súlade so
zákonom NR SR č. 223/2001 o odpadoch a zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ustanovuje
toto všeobecne záväzné nariadenie:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli obce
od 24.11.2011 do 15.12.2011

VZN bolo schválené Obecných zastupiteľstvom obce v Belej nad Cirochou
dňa 15.12.2011 uznesením č. 76/2011 ako VZN č. 3/2011

Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8, zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli obce
od 16.12.2011 do ............2011

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE Belá nad Cirochou č. 3/2011
zo dňa 22.11.2011 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Belej nad Cirochou sa na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č.
223/2001 o odpadoch a zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ustanovuje toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zavedenie miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov.
Určuje základné ročné sadzby poplatku, druhy úľav, vyrubenie poplatku a jeho splatnosť.
Článok 2
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné odpady 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 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 území
obce na účel podnikania.
3. U poplatníkov podľa ods. 2) písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov v centrálnej evidencii
obyvateľov vedenej na ohlasovni obecného úradu (trvalý a prechodný pobyt) a z údajov
získaných ohlasovacou povinnosťou osôb oprávnených užívať alebo užívajúcich nehnuteľnosť.
4. 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 podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. Ak občan má viac nehnuteľností, ktoré užíva alebo je oprávnený užívať, ale tieto sú v
rôznych obciach, v takom prípade platí miestny poplatok v každej obci a to v závislosti od počtu
dní jej užívania v roku alebo od množstva odpadu, ktoré vyprodukoval pri užívaní nehnuteľnosti.
5. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2/, ak na jeho základe:

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju 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.
6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník,
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti (podľa §115 OZ,
domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje
potreby), 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 SR alebo
je nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť mestu.
8. Poplatková povinnosť vzniká dňom:
a) pre fyzickú osobu - občana
- dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
- dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a
pod.)
b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
c) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu)
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
9. Sadzba poplatku je 0,030 € na osobu a jeden kalendárny deň.
A) pre poplatníka podľa Čl. 2) ods. 2 písm. a) bude poplatok vypočítaný ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník v obci
trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých je oprávnený užívať nehnuteľnosť
B) pre poplatníka podľa Čl. 2) ods. 2) písm. b), c) je výška poplatku stanovená ako súčin
sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie
komunálnych odpadov.
Ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
1) Priemerného počtu osôb pripadajúcich na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom
období s poplatníkom podľa Čl. 2) ods. 2) písm. b) a c) v pracovno-právnom vzťahu,
inom obdobnom vzťahu, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti,
ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci, ak je
poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto
osoba, do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a
2) Priemerného počtu
a) ubytovaných osôb pripadajúcich na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide
o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje ubytovacie
služby, do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt

b) miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v
rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej
sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto
poplatníka nezapočítava do ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov
v určenom období priemerný počet podľa bodu a)
•
Ukazovateľ dennej produkcie je aj súčet
1) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o
počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený
koeficientom 1, stanoveným obcou a
2) priemerného počtu osôb alebo miest podľa ods. 2a), 2b)
10. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom každoročne na obdobie jedného kalendárneho roka
11. Splatnosť poplatku,
a) ktorého ročná výška podľa platobného výmeru je do výšky 40 eura ročne do 30. júna
b) ktorého ročná výška podľa platobného výmeru je viac ako 40 eura ročne
- prvá časť do 30. júna
- druhá časť do 30. septembra
Poplatky budú vyberané v hotovosti do pokladne obce, prípadne aj bezhotovostným prevodom na
účet správcu dane č. 22420532/200 vedený vo VÚB Snina. Poplatník môže do
31. marca
požiadať o úhradu poplatku aj vo viacerých splátkach. Správca dane úhradu vo viacerých
splátkach povolí v prípadoch hodných
osobitného zreteľa – hmotná núdza. Ak poplatník
neuhradí stanovenú splátku načas, stáva sa dňom nasledujúcej splátky splatný celý nezaplatený
zvyšok poplatku.
12. Ohlasovacia povinnosť
Poplatník je povinný do jedného mesiaca od vzniku povinnosti platiť poplatok, od dátumu, kedy
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia
určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť
obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len “identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa Čl. 2) odseku 2 písm. b) alebo
písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo (IČO).
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona
o miestnych daniach.
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach, spolu
s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie
alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
d/ 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.
e/ Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná 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 €.
f/ voči poplatníkovi, ktorý si riadne neplní oznamovaciu a finančnú povinnosť podľa tohto
nariadenia, správca poplatku uplatní sankciu v zmysle § 154-156 zákona SNR č. 563/2009 Zb. v
znení neskorších predpisov.

13. Zníženie a odpustenie poplatku
Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným dokladom preukáže, že sa
v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (hodnoverný doklad je
potvrdenie o pobyte na území iného štátu, víza, potvrdenie zamestnávateľa, agentúry, pracovné
povolenie, pracovná zmluva a iné). Obec odpustí poplatok aj tým poplatníkom, ktorí preukážu
úhradu poplatku za komunálny odpad v inej obci z dôvodu prechodného pobytu v tejto obci.
Obci je potrebné predložiť potvrdenie o prechodnom pobyte a potvrdenie o úhrade poplatku za
komunálny odpad v tejto obci.
Obec poplatok zníži o 50 %
− študentom v zahraničí,
− pracujúcim, ktorí vykonávajú turnusovú prácu, vrátane týždňoviek
− študentom, ktorí študujú v dennej forme štúdia a sú ubytovaní v zariadení
poskytujúcom ubytovanie (internát, domov mládeže, ubytovni). Hodnovernými
dokladmi sú potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie o
prechodnom pobyte....
Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh úľavy a musia
byť aktuálne (nie staršie ako jeden rok).
V odôvodnených prípadoch môže byť tento doklad nahradený čestným vyhlásením poplatníka,
alebo osoby, ktorá je oprávnená platiť poplatok aj za ostatných členov domácnosti.
V prípade, ak občan má nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nevzniká mu
nárok na žiadnu úľavu.
14. Výdaj odpadových nádob
Obec na základe požiadavky občana zabezpečí nákup odpadových nádob od dodávateľa. Občan je
povinný uhradiť do pokladne obce 50 % z ceny obstarania nádoby a následne mu bude táto vydaná
do jeho užívania. Životnosť 110 l nádob na zber KO je minimálne 10 rokov. Pri jej znehodnotení
alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zaplatiť 100 % z ceny obstarania.
Pre rodinné domy, FO – podnikateľov a PO jedna nádoba zodpovedá produkcií odpadu 4 členov
domácnosti bývajúcich v rodinnom dome. Ak je počet členov domácnosti viac ako 4, je možné si
doobjednať na Obecnom úrade ďalšiu zbernú nádobu za úhradu, 50 % z ceny obstarania.

SPOLOČNÉ

Článok 3
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Belá nad Cirochou
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Belá nad Cirochou.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane nemá hlavný kontrolór obce Belá
nad Cirochou.
3. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákon SNR č.
563/2009 Zb. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Belá nad Cirochou sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Belej nad Cirochou dňa 15.12.2011.

5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Belá nad Cirochou č. 3/2010, zo dňa 15.12.2010 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2012.

Ján Vajda
starosta obce

