Návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Podhradie v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1
a ustanoveniami § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Podhradie
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 3/2014
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1.Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len VZN ) stanovuje sadzbu poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len KO a DSO), ktoré vznikajú na území
obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, pochádzajúcich od fyzických
osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu , dĺžku obdobia na
ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik platenia a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku
poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku a spôsob
a lehotu na uplatnenie alebo odpustenie, ako aj ďalšie náležitosti vyberania poplatku.
2. Základné pojmy:
a) Komunálny odpad, drobný stavebný odpad, množstvový zber, zložka komunálnych
odpadov – sú definované zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
b) Poplatník a platiteľ poplatku – sú definované v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.
3. Poplatok za KO a DSO pre platiteľov poplatku na území obce Zemianske Podhradie sa
stanovuje na základe:
a) pre fyzické osoby – výšky nákladov obce na priemerné množstvo KO a DSO vytvorené
jedným poplatníkom v obci,
b) pre podnikateľov a právnické osoby - intervalovo množstvového zberu
4. Zdaňovacím obdobím poplatku za KO a DSO je kalendárny rok.
Čl. II
Platenie poplatku
1.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, podzemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako 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. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 tohto VZN 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 zdržiava mimo územia SR alebo je
nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka , povinná oznámiť obci.
3. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a za
vybraný poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca
súhlasí. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť obci.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
5. Stavebný odpad: Ak stavebný odpad nespĺňa definíciu drobného stavebného odpadu, musí
si fyzická osoba zabezpečiť zber, prepravu stavebného odpadu podľa skutočných nákladov, ak
odpad pochádza z prác, ktoré podliehajú stavebnému konaniu. Obec na požiadanie
bezplatne zapožičia veľkoobjemový kontajner
Čl. III
Sadzby poplatku
1.Sadzba poplatku:
a) Fyzická osoba
- 0,0439 € za osobu a deň
b) Právnická osoba - 0,3589 € za jeden liter KO a DSO
c) Podnikateľ
- 0,3589 € za jeden liter KO a DSO

Čl. IV
Určenie poplatku
1.Obec Zemianske Podhradie určuje výšku poplatku za zdaňovacie obdobie a pri intervale
odvozu komunálneho odpadu 14 dní nasledovne:
a) Fyzická osoba: 16,00 € za jednu osobu
b) Právnická osoba 39,47 € za jednu odpadovú nádobu 110 l
394,79 € za jednu odpadovú nádobu 1100 l
c) Podnikateľ
39,47 € za jednu odpadovú nádobu 110 l
2. Poplatok sa po výpočte zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.

Čl. V
Oznamovacia povinnosť
1.Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a :

a) uviesť meno a priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu podľa Čl. II ods. 2 aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom Čl. II ods. 1 písm. b)
alebo c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto
podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa Čl. VII, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
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 , kedy
tieto nastali.
Čl. VI
Vyrubenie poplatku a splatnosť
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Poplatok sa
platí: a) v hotovosti do pokladne obce – Obec Zemianske Podhradie č. 138
b) poštovou poukážkou
c) bezhotovostnou platbou na účet obce: 19023202/0200 VÚB, pobočka Nové Mesto
nad Váhom IBAN: SK16 0200 0000 0000 1902 3202
Daňovník je povinný označiť platbu dane platobnými údajmi, ktoré uvedie správca dane
v rozhodnutí, ktorým uvedie daň.
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 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 2.
4. Poplatok za KO a DSO právnickej osobe a podnikateľovi, využívajúcich množstvový zber
obec vyfakturuje.
Čl. VII
Vrátenie , zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec odpustí alebo vráti poplatok alebo pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok
na odpustenie alebo vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a ktorý obci preukáže na
základe podkladov, že:
a) sa v určenom období dlhodobo t.j.: min. 90 dní nepretržite v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.,
potrebný doklad: potvrdenie o uhradení poplatku za odpad v inom mieste pobytu za uvedené
obdobie.,

b) a v určenom období dlhodobo t.j.: min. 6 po sebe nasledujúcich mesiacov zdržiava alebo
zdržiaval v zahraničí.,
potrebný doklad: platná pracovná zmluva, doklad o pobyte v zahraničí, potvrdenie
zamestnávateľa, potvrdenie o štúdiu v zahraničí.,
c) občanom trvalo prihláseným k pobytu v obci Zemianske Podhradie , ktorí sú prechodne
prihlásení a trvalo bývajú v inej obci, ktorej platia poplatok za odpad, ak predložia doklad
o zaplatení poplatku.,
d) poplatok môže byť znížený fyzickej osobe z dôvodu práce alebo štúdia mimo trvalého
pobytu., poplatník predloží spolu so žiadosťou potvrdenie z internátu z ktorého bude
zrejmé, že v mieste školy alebo práce uhrádza poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
O znížení resp. odpustení poplatku rozhoduje Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti,
ktorá musí byť doručená na obecný úrad v Zemianskom Podhradí do 31.01.2015.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenie
1. Správu miestnych daní a poplatku vykonáva obec Zemianske Podhradie
2. Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší VZN č. 5/2013, zo dňa 13.12.2013, číslo
uznesenia 52/2013.
3. Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Podhradie sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.3/2014,
uznieslo dňa 12.11.2014 , číslo uznesenia.
.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

Vyvesené dňa : 29.10.014
Zvesené dňa:
Zverejnené dňa : 29.10.2014

