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: 16.12.2015
Zvesené dňa:

Pavol Kuba
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Koválove v zmysle §4 ods. 3 písm. c), §6 a §11
ods. 4 písm. d),e), a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade § 83 a súvisiacich
ustanovení zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva

toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ
číslo 4

NARIADENIE

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

Úvodné ustanovenie
§ 1
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sú ustanovené v §77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Základné ustanovenie
§2
Obec Koválov týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2016 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatok
§ 3
1. Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych 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. Poplatok za drobné stavebné odpady sa platí v hotovosti na zbernom dvore Technických
služieb Senica.
4. V miestnom poplatku je zahrnutý aj zber a vývoz separovaného triedeného odpadu t.j
plastov, tetrapakov, skla a kovových obalov, papiera, ktoré sa zberajú do farebne
označených plastových vriec a jedlých olejov a tukov z domácností - jeden krát do
mesiaca podľa harmonogramu zberu. Zber a odvoz nebezpečných odpadov je
zabezpečený dva krát do roka formou veľkoobjemových kontajnerov. Zber šatstva,
textílií je zabezpečený raz do roka veľkoobjemovým kontajnerom. Biologicky
rozložiteľný odpad prostredníctvom veľkoobjemového kontajnera.
Náklady spojené so zberom a ich zneškodňovaním sú zahrnuté taktiež v miestnom
poplatku.

Množstvový zber
§4
1.V obci Koválov sa zavádza množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre
právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov s prevádzkou v obci ak o tento požiadajú.
2.V obci Koválov sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu,
prostredníctvom Zberného dvora Technických služieb Senica.

Poplatník
§ 5
1.Poplatníkom 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 na
území obce na účel podnikania.
2. Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená ustanovením § 77 ods. 5,6 a 7
Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Sadzba poplatku
§ 6
Sadzby poplatku sú nasledovné:
a) sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt je stanovená vo výške 0,0631 eura za osobu a kalendárny deň,
b) sadzba poplatku pre fyzickú alebo právnickú osobu, 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/ je stanovená vo výške 0,055 € za kalendárny deň
c) sadzba poplatku pre: podnikateľské subjekty, ktoré sú zaradené do systému
množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu je závislá od veľkosti nádoby
a frekvencie jej vývozu nasledovne:

objem nádoby
počet vývozov za rok
sadzba poplatku v euro/l

l20L

140L

240 L

1 100 L

26

26

26

26

0,0148

0,0123

0,0193

0,0168

d) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,029 eur/ kg.
Určenie poplatku
§ 7
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 23 eur 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, 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/ vo výške 20,00 euro za nehnuteľnosť a rok.
3. Pri množstvovom 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. Obec určuje, že domácnosti majú nárok na nasledovné nádoby:
Počet členov domácnosti 1 – 4
120 l alebo 140 l nádoba – 1 kus
5 a viac členov domácnosti
240 l nádoba – 1 kus
5. 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
§ 8
1.Obec môže na základe zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona v jednotlivých
prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti.
a) študent študujúci na Slovensku môže požiadať o 50% - nú úľavu. Žiadateľ o úľavu
musí predložiť doklad o ubytovaní na internáte, nájomnú zmluvu o ubytovaní,
potvrdenie o návšteve školy.
b) poplatník na zahraničnom pobyte trvajúcom viac ako 90 dní
( pracovný alebo študijný pobyt) môže požiadať o 100 % - nú úľavu. Žiadateľ je
povinný predložiť doklad: pracovnú zmluvu, potvrdenie o štúdiu, pracovné povolenie,
zmluvu o ubytovaní, prípadne čestné prehlásenie.

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
§ 9
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uvedie
skutočnosti uvedené v § 80 ods. 1 písmena a), b), c).
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do
30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Vyrubenie poplatku a splatnosť
§ 10
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až
do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa odseku 1 alebo odseku
2.
4. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený
poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v
lehote splatnosti prvej splátky.
5. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu, bezhotovostným prevodom
alebo poštovou poukážkou.
6. V odôvodnených prípadoch môže správca dane na základe žiadosti poplatníkovi určiť
individuálny splátkový kalendár.

ZÁVEREČNÉ

USTANOVENIE
§ 11

1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č. 4 schváleného dňa 15.12.2015 uznesením č. 55/2015 , sa
zruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 4 schválené Obecným zastupiteľstvom v Koválove dňa 15.12.2011
uznesením č. 49/2011.

ÚČINNOSŤ
§ 12
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2016.

V Koválove dňa 15.12.2015.

Pavol Kuba
starosta obce

