Obec Koválov, Koválov č. 216

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 O podmienkach určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Koválov.

Vyvesené dňa: 30.11.2011
Zvesené dňa: 15.12.2011

Pavol Kuba
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Koválove v súlade s ustanovením zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 36 a § 103 ods. 1 zákona č.582/2004 Z.z. O miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vydáva

toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

číslo 4
o podmienkach určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikli na území obce KOVÁLOV
ÚVODNÉ

U S T A N OV E N I E
§ 1

1. Obecné zastupiteľstvo v Koválove podľa § 11 ods.4 písm.d zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na
§ 98 zákona č. 582/2004, v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady u r č u j e s účinnosťou od
1.januára 2012 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok , ktorý je zdaňovaním obdobím.
2. Základné ustanovenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú uvedené v desiatej časti zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré upravujú predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, určenie poplatku,
ohlásenie vzniku povinnosti platiť poplatok, vyrubenie poplatku, vrátenie poplatku,
zníženie alebo odpustenie poplatku.
Predmet poplatku
§ 2
1.Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
sa platí obci miestny poplatok.
2.Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce .
3.V miestnom poplatku je zahrnutý aj zber a vývoz separovaného triedeného odpadu t.j
plastov, tetrapakov, skla a kovových obalov, ktoré sa zberajú do farebne označených
plastových vriec a jeden krát do mesiaca podľa harmonogramu zberu je zabezpečený odvoz
do zberného dvora. Zber a odvoz nebezpečných odpadov je zabezpečený dva krát do roka
formou veľko objemových kontajnerov. Zber šatstva, textílií a pneumatík je zabezpečený raz
do roka veľko objemovým kontajnerom. Náklady spojené so zberom a ich zneškodňovaním
sú zahrnuté taktiež v miestnom poplatku.
Poplatník
§ 3
Poplatníkom je:
a./ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je
oprávnená na území obce užívať byt, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý
porast na iný účel ako na podnikanie,
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./ vlastník nehnuteľností

e./ ak v spoločnej domácnosti žije viac poplatníkov, môže poplatok uhradiť za všetkých
jeden platiteľ
Sadzba poplatku
§ 4
Sadzby poplatku sú nasledovné:
a) sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt je stanovená vo výške 0,0494 € za osobu a kalendárny deň,
b) sadzba poplatku pre fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytové priestory, pozemnú stavbu ( neobývaný
dom, chalupa, chata, rekreačný domček ), alebo jej časť, ktorý nie je stavbou, záhradu,
vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 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, je stanovená vo výške 0,055 € za
kalendárny deň
c) sadzba poplatku pre: (podnikateľské subjekty), ktoré sú zaradené do systému
množstevného zberu odpadu je závislá od veľkosti nádoby a frekvencie jej vývozu
nasledovne:
objem nádoby
l20L
140L
240 L
1 100 L
počet vývozov za rok
sadzba poplatku v euro/l

26
0,0179

26

26

0,0154

0,0140

26
0,0121

Určenie poplatku
§ 5
1.Obec určuje poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka (365 dní) ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať
v obci trvalý alebo prechodný pobyt vo výške 18,00 eura za osobu a rok.
2.Obec určuje poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka (365 dní) ako súčin sadzby
poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, pre fyzickú alebo právnickú osobu,
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytové priestory, pozemnú
stavbu ( neobývaný dom, chalupa, chata, rekreačný domček ), alebo jej časť, ktorý nie
je stavbou, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 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 vo výške
20,00 euro za nehnuteľnosť a rok.
3. Pri množstevnom zbere obec určuje pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov
poplatok na obdobie jedného kalendárneho roka (365 dní) ako súčin počtu vývozov,
sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú platiteľ užíva.
4. Pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore vo vlastníctve obce, ktorého nájomcom
je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, platiteľ platí poplatok stanovený
nájomnou zmluvou.

Úľavy a oslobodenia
§ 6
1.Obec môže na základe zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona v jednotlivých
prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti.
a) študent môže požiadať o 50% - nú úľavu. Žiadateľ o úľavu musí predložiť doklad o
ubytovaní na internáte.
b) poplatník na zahraničnom pobyte trvajúcom celý kalendárny rok ( pracovný alebo
študijný pobyt) môže požiadať o 100 % - nú uľavu. Žiadateľ je povinný predložiť doklad:
pracovnú zmluvu, potvrdenie o štúdiu, pracovné povolenie, čestné prehlásenie a pod.
c) občan s ťažkým zdravotným postihnutím na vozíku môže požiadať o 100 % - nú úľavu.
d) rodičia v hmotnej núdzi môžu požiadať na nezaopatrené deti v hmotnej núdzi o 100 % − nú úľavu.
Oznamovacia povinnosť
§ 7
1.Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do1 mesiaca
odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku.
2.Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne
určenie výšky poplatku, a to najneskôr do1 mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
3.Povinnosť platiť poplatok zaniká dňom odhlásenia sa z trvalého, prechodného pobytu, dňom
zániku vlastníckych práv k nehnuteľnosti.
Splatnosť poplatku
§ 8
1. Poplatok je splatný vždy do 31. mája v roku.
2. V ojedinelých prípadoch je možné dohodnúť splátkový kalendár.
3. Nový poplatník zaplatí alikvotnú časť poplatku do jedného mesiaca odo dňa vzniku
povinnosti platiť poplatok.
4. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladnice obce Koválov na Obecnom úrade v Koválove,
prevodným príkazom na účet obce Koválov číslo 6621182/0200 vedený vo VÚB pobočka
Senica alebo poštovou poukážkou.

ZÁVEREČNÉ

USTANOVENIE
§9

1.Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4 schválené Obecným
zastupiteľstvom v Koválove dňa 16.12.2009 uznesením č. 55/2009.

ÚČINNOSŤ
§ 10
Toto nariadenie nadobudne účinnosť 1.januára 2012.

V Koválove dňa15.12.2011.

Pavol Kuba
starosta obce

