Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Slepčany dňa 15.11.2011
Návrh zvesený dňa 1.12.2011
Obec Slepčany v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov , § 39 ods.4 o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 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 doplnkov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slepčany č. 5 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ÚVODNÉ

§1
USTANOVENIA

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci SLEPČANY
§2
Pôsobnosť
(1) Toto VZN je záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na
nakladaní
s komunálnymi
odpadmi
a drobnými
stavebnými
odpadmi
pochádzajúcimi z územia obce Slepčany a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak
tak určuje osobitný predpis ( zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku).
§3
Vymedzenie základných pojmov
(1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti, vznikajúce na území pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Za odpady z domácnosti sa
považujú odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky
odpady vznikajúce v obci čistením verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré
sú majetkom obce alebo v správe obce, taktiež pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorínov, a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení.
(2) Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných
zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do 1m3.

udržiavacích

prác

(3) Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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 trávnatý porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemok v zastavanom území obce, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha
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

(4) Ak má osoba podľa odseku (3) písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku (3)
písm.a) v obci trvalý 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.
(5) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva
z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku (3) (napr. nájomca).
Pokiaľ nemajú uzatvorenú dohodu o platení poplatku, poplatok platí vlastník
nehnuteľnosti.
(6) Ak viacero poplatníkov podľa odseku (3) 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.
(7) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v odseku (3).
DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
§4
Zhromažďovanie a triedenie komunálnych odpadov
(1) V mieste vzniku komunálneho odpadu sa komunálny odpad z domácnosti
zhromažďuje do odpadových nádob ( „kuka“ nádob) a odpadových vriec, okrem
zložiek odpadov uvedených v ods.3 a ods.4.
Nádoby a vrecia sa ukladajú
v bezprostrednej blízkosti vonkajších vstupov do priestorov príslušnej právnickej
alebo fyzickej osoby, aby k nim bol zabezpečený prístup pri ich vyprázdňovaní.
(2) Z komunálneho odpadu z domácnosti sa separujú v mieste vzniku jednotlivé
zložky do farebne označených vriec, osobitne papier, sklo a plasty. Vrecia sa
ukladajú v bezprostrednej blízkosti vonkajších vstupov do priestorov príslušnej
právnickej alebo fyzickej osoby.
(3) Drobný stavebný odpad sa zhromažďuje v mieste vzniku do veľkoobjemového
kontajnera, ktorý na požiadanie pristaví obec.
(4) Dvakrát do roka sa na vopred určenom mieste zhromaždia tieto zložky odpadu:
a) batérie a akumulátory
b) odpadové oleje
c) opotrebované pneumatiky
d) iné nebezpečné zložky odpadu
§5
Odvoz odpadov
(1) Pravidelný odvoz komunálnych odpadov podľa § 4, ods. 1 tohto VZN je
zabezpečený raz za týždeň pri zbere do „kuka“ nádob a do odpadových vriec, tzn.
52 krát do roka
(2) Odvoz separovaných zložiek komunálneho odpadu podľa § 4, ods.2 tohto VZN sa
vykonáva raz za mesiac, tzn. 12 krát do roka
(3) Odvoz drobných stavebných odpadov sa uskutoční podľa požiadavky poplatníkov.
(4) Odvoz odpadov podľa § 4, ods. 4 tohto VZN sa uskutoční najmenej dvakrát do
roka
§6
Zber komunálneho odpadu
(1) Zber komunálneho odpadu obec zabezpečuje pre všetkých pôvodcov odpadu.
(2) Pre zber komunálnych odpadov určuje obec tieto druhy nádob:
a) „kuka“ nádoba v objeme 110 l ( môže byť aj plastové vrece)
b) Farebné vrecia na separovaný zber – červené a modré
(3) Zberné nádoby a vrecia na komunálny odpad si občan zabezpečuje sám na
vlastné náklady

§7
Zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
(1) Netriedené zložky komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
podľa § 4, ods. 1 a ods. 3 tohto VZN, pochádzajúcich z územia obce
Slepčany sa zneškodňujú skládkovaním na skládke odpadu v Zlatých
Moravciach
(2) Samostatne vytriedené zložky komunálneho odpadu podľa § 4, ods.2 tohto
VZN obec odovzdáva na ďalšie spracovanie len osobám oprávneným na
nakladanie s takýmito odpadmi na základe zmlúv
(3) Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene zhromažďujú pôvodcovia a držitelia
týchto odpadov a zneškodňujú ich predovšetkým kompostovaním, prípadne
iným vhodným spôsobom podľa konkrétneho druhu odpadu
TRETIA ČASŤ
§8
Ohlásenie
(1) Poplatník je povinný podať poplatkové priznanie na tlačive určenom obcou
Slepčany a ohlásiť každú skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu alebo zánik
poplatkovej povinnosti najneskôr do jedného mesiaca odo dňa vzniku, alebo
zániku poplatkovej povinnosti
(2) Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, sú povinné oznámiť obci vždy
do 31.1. bežného roka počet zamestnancov v zmluvnom pracovnom pomere
k 1.1. daného roku, na ktorý sa miestny poplatok stanovuje.
§9
Sadzba poplatku

(1) Sadzba poplatku je 0,0384 € za osobu a kalendárny deň ( 0,0384 x 365 =
14 €)
§ 10
Poplatok za zber
(1) Obec vyberá miestny poplatok za zber komunálneho odpadu od všetkých
pôvodcov komunálneho odpadu
(2) Poplatok sa určuje súčinom sadzby poplatku a počtom dní v roku,t.j.365
(3) Poplatok sa vyrubuje platobným výmerom na obdobie jedného kalendárneho
roka
(4) Poplatok platí každý poplatník uvedený v § 3, odst.3 a 4
(5) Poplatok vo výške 14 €/ rok sa platí aj za každú nehnuteľnosť vo vlastníctve
občanov, ktorý nemajú v obci trvalý pobyt, ale využívajú tieto nehnuteľnosti
(6) Poplatok vo výške 14 €/rok platí podnikateľ ( PO alebo FO), za každých troch
svojich zamestnancov
§ 11
Splatnosť poplatkov
(1) Poplatok obec vyrubuje na obdobie jedného kalendárneho roka
(2) Poplatok nepresahujúci 20 € na rok, je splatný do 31.marca bežného roka
(3) Poplatok presahujúci 20 € na rok je splatný v dvoch splátkach :
a) do 31. marca
b) do 30. septembra

§ 12
Povinnosti občanov, fyzických osôb–podnikateľov a právnických
osôb
(1) Občan, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, sú povinní:
a) pri odvoze zmesového komunálneho odpadu dbať o to, aby zberná
nádoba slúžila iba pre zhromažďovanie zmesového komunálneho
odpadu
b) zapojiť sa do separovania komunálnych odpadov
c) počas celého roka sprístupniť zbernú nádobu na odvoz

§ 13
Povinnosti oprávnenej osoby pri odvoze odpadu
(1) Oprávnená osoby je pri manipulácii so zmesovým odpadom povinná:
a)
vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným a požiarnym problémom, ku škode na majetku alebo
k poškodeniu životného prostredia
b) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na ich stanovište
c)
dodržiavať dohodnutú intenzitu vývozu odpadov
d) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať
dohodnutý interval najneskôr do 48 hodín
§ 14
Zníženie alebo odpustenie poplatku
(1) Správca miestneho poplatku môže poplatok znížiť o 50% pre študentov, ktorí
bývajú na internáte mimo miesta bydliska – po predložení potvrdenia
o návšteve školy
(2) Správca miestneho poplatku môže poplatok znížiť o 50% pre občanov, ktorí
pracujú a bývajú cez týždeň mimo miesta bydliska a v mieste bydliska sa
zdržiavajú iba počas voľných dní – po predložení potvrdenia od
zamestnávateľa
(3) Správca miestneho poplatku môže poplatok odpustiť tým poplatníkom, ktorí
síce majú v obci trvalý pobyt ale počas roka sa zdržiavajú mimo miesta
bydliska alebo v zahraničí - na základe čestného prehlásenia poplatníka
(4) Správca dane znižuje poplatok určený podľa § 10 bod 2) všetkým občanom
nad 70 rokov o 2 €
§ 15
Záverečné ustanovenia
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Slepčany sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení č.5 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady uznieslo dňa 1.12.2011
(3) Týmto VZN č.5 sa ruší VZN č.5/2005 zo dňa 30.11.2007.
(4) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.

Slepčany, dňa 1.12.2011

Ing. Ján Határ
starosta obce

