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Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štvrtku na základe ustanovenia § 6, ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach
a poplatku“) v y d á v a pre územie obce Spišský Štvrtok. toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Spišský Štvrtok
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje konkrétne podmienky
ukladania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Spišský Štvrtok.
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§2
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„ poplatok“), sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatok platia poplatníci uvedení v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku
3. Poplatok platí poplatník ktorým je:
a)
fyzická osoba uvedená v § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach a
poplatku,
b)
právnická osoba uvedená v § 77 ods. 2 písm. b) zákona o miestnych daniach a
poplatku,
c)
podnikateľ (fyzická osoba oprávnená na podnikanie, alebo právnická osoba)
uvedená v § 77 ods. 2 písm. c) zákona o miestnych daniach a poplatku.
4. Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
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a)

vlastník nehnuteľnosti; ak
je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b)
správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len "platiteľ").
5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
VZNIK A ZÁNIK POVINNOSTI PLATENIA POPLATKU
§3
1. Povinnosť platenia poplatku vzniká :
a)
fyzickej osobe
− dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt,
− dňom vzniku oprávnenia užívať 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, alebo pozemok v zastavanom
území obce ( s výnimkou lesných pozemkov a vodných plôch)
− dňom, kedy osoba začala užívať 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, alebo pozemok v zastavanom
území obce ( s výnimkou lesných pozemkov a vodných plôch)
b)
právnickej osobe
− dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na
iný účel ako na podnikanie,
c)
podnikateľovi ( fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, alebo právnickej osobe)
− dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania
2. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
OHLÁSENIE
§4
1. Poplatník je povinný písomne ohlásiť správcovi poplatku vznik, zmenu alebo zánik
povinnosti platiť poplatok a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa vzniku alebo zániku
povinnosti platiť poplatok na predpísaných tlačivách, ktoré tvoria prílohy tohto
nariadenia.
2. Ohlasovaciu povinnosť si splnia:
a)
poplatníci uvedení v § 2 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia podaním ohlásenia na
tlačive – „Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre fyzické osoby“ (ďalej len „Ohlásenie podľa prílohy č. 1“) –
uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia,
b)
poplatníci uvedení v § 2 ods. 3 písm. b) a c) podaním ohlásenia pri vzniku
poplatkovej povinnosti na tlačive – Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby a podnikateľov
(ďalej len „Ohlásenie podľa prílohy č.2“ ) - príloha č. 2 tohto nariadenia.
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3. Ak v zmysle ust. § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach a poplatku podáva ohlásenie
poplatník, aj za ostatných poplatníkov žijúcich s ním v spoločnej domácnosti uvedie
identifikačné údaje týchto osôb v Ohlásení podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia.
4. Tlačivá uvedené v odseku 2 sú pre poplatníkov k dispozícii na Obecnom úrade
v Spišskom Štvrtku. Poplatníci sú povinní tlačivo si sami vypísať podľa predtlače
a doručiť ho osobne do podateľne Obecného úradu alebo zaslať doporučeným listom
správcovi dane.
5. Poplatník uvedený v odseku 2 písm. b) je povinný pri ohlásení vzniku poplatkovej
povinnosti v Ohlásení podľa prílohy č.2 tohto nariadenia, uviesť počet a druh
požadovaných zberných nádob, ako aj frekvenciu požadovaných vývozov odpadu, podľa
ust. § 6 ods. 2,3 a 4 tohto nariadenia.
URČENIE POPLATKU
§5
1. Pre poplatníkov podľa § 2 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia sa poplatok určí ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, počas ktorých
má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas
ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
2. Ak poplatník podľa odseku 1 plní v zmysle ust. § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach
a poplatku povinnosti aj za ostatných poplatníkov žijúcich s ním v spoločnej domácnosti,
jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.
3. Určené obdobie na ktoré sa poplatok vyrubuje je kalendárny rok
4. Pre poplatníkov podľa § 2 ods. 3 písm. b) a c) tohto nariadenia správca poplatku zavádza
množstvový zber. Poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
SADZBA POPLATKU
§6
1. Pre osoby sa uvedené v § 2 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia správca poplatku určuje
sadzbu poplatku vo výške 0,0272 € za osobu a kalendárny deň
2. Pre osoby uvedené v § 2 ods. 3 písm. b) a c) tohto nariadenia, u ktorých je zavedený
množstvový zber správca poplatku určuje sadzbu poplatku vo výške 0,015228 € za
1 liter odpadu
3. Poplatník si môže vybrať z nasledujúcich typov zberných nádob
a)
KUKA nádoba kovová s objemom 110 l
b)
Plastová nádoba s objemom 120 l
c)
Plastová nádoba s objemom 240 l
d)
KONTAJNER s objemom 1100 l
e)
veľkokapacitný kontajner 5000 l
4. Správca poplatku stanovuje frekvenciu odvozu zberných nádob nasledovne:
a)
KUKA nádoba a plastové nádoby
1x za mesiac (nesmie ísť o biologicky rozložiteľný odpad)
1x za 2 týždne
1x za týždeň
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b)

KONTAJNER

1x za mesiac (nesmie ísť o biologicky rozložiteľný odpad)
1x za 2 týždne
1x za týždeň

5. Poplatník je oprávnený zvoliť si frekvenciu odvozu komunálneho a drobného stavebného
odpadu v rámci možností stanovených týmto nariadením.
VYRUBENIE A SPLATNOSŤ POPLATKU
§7
1. Poplatok pre osoby uvedené v § 2ods. 3 písm. a) tohto nariadenia vyrubí správca poplatku
platobným výmerom.
2. Poplatok pre osoby uvedené v § 2 ods. 3 písm. b) a c) tohto nariadenia vyrubí obec
rozhodnutím, pričom vychádza z ohlásenia poplatníka o vzniku poplatkovej povinnosti.
3. Splatnosť poplatku podľa odseku 1 je určená v troch rovnakých splátkach nasledovne :
1.splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
2.splátka je splatná do 31. augusta príslušného kalendárneho roka
3.splátka je splatná do 30. novembra príslušného kalendárneho roka
4. Poplatok vyrubený podľa odseku 1 môže poplatník zaplatiť aj naraz.
5. Poplatok za jednorazový množstvový zber je splatný podľa termínu uvedeného
v rozhodnutí.
6. Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako
bol povinný uhradiť, má nárok na vrátenie preplatku do 30 dní odo dňa doručenia
písomnej žiadosti o vrátenie preplatku na Obecný úrad Spišský Štvrtok.
7. Poplatok sa môže zaplatiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a)
bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku
b)
poštovou poukážkou na príslušný účet správcu poplatku
c)
v hotovosti do pokladne správcovi poplatku
ODPUSTENIE POPLATKU
§8
1. Správca poplatku odpustí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
poplatníkovi podľa § 2 ods.3 písm. a) tohto nariadenia na základe jeho žiadosti za
obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo, zdržiava alebo
zdržiaval v zahraničí.
2. Na preukázanie skutočností podľa odseku 1 je poplatník povinný správcovi poplatku
predložiť potvrdenie o pobyte na území iného štátu alebo potvrdenie o pracovnom
pomere v zahraničí alebo potvrdenie o štúdiu v zahraničí
3. V zmysle s § 82 ods.4 zákona o miestnych daniach a poplatku obec na základe písomnej
žiadosti odpustí poplatok za obdobie za ktoré poplatník podľa § 3 ods.1 písm. a) tohto
nariadenia obci preukáže
a)
že študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie. Na
preukázanie týchto skutočností je poplatník povinný správcovi poplatku predložiť
potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní (nájomnú zmluvu, potvrdenie
zo študentského domova, internátu a pod.)
b)
že sa z dôvodu výkonu zamestnania dlhodobo zdržiava v inej obci na území SR. Na
preukázanie týchto skutočností je poplatník povinný správcovi poplatku predložiť
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potvrdenie o pracovnom pomere a potvrdenie o ubytovaní (nájomnú zmluvu,
potvrdenie z ubytovne , potvrdenie o prechodnom pobyte a pod.)
Za dlhodobý pobyt sa na účely tohto ustanovenia považuje súvislý pobyt po dobu
najmenej 6-tich po sebe nasledujúcich mesiacov.
4. Potvrdenia podľa odseku 3 poplatník doloží spolu so žiadosťou do 30 dní odo dňa kedy
nastala skutočnosť pre ktorú poplatník žiada poplatok odpustiť.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 9
1. Správu miestneho poplatku vykonáva obec Spišský Štvrtok prostredníctvom starostu obce
a poverených zamestnancov obce.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku
nemá hlavný kontrolór obce Spišský Štvrtok.
3. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady možno zaviesť, zrušiť,
zmeniť sadzby, určiť podmienky oslobodenia vždy len k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
1. Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu poplatku
a konania o ňom použijú sa ustanovenia zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších právnych predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Spišský Štvrtok sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo dňa 13. decembra 2010 uznesením číslo 89/2010.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 7/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Spišský Štvrtok zo dňa 15.12.2008.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Spišskom Štvrtku.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011

V Spišskom Štvrtku dňa 13.decembra 2010

Štefan Bajtoš
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN 8/2010
Ohlásenie podajte na Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok

OHLÁSENIE K URČENIU MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štvrtok č. 8/2010
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatková povinnosť:
Meno

Vznik

Priezvisko

FYZICKÉ OSOBY

Zmena

Zánik

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, PSČ, názov obce)

Adresa aktuálneho pobytu na území obce Spišský Štvrtok (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo)

Dátum vzniku poplatkovej
povinnosti

Dátum zmeny poplatkovej
povinnosti

Dátum zániku poplatkovej
povinnosti

Osoby, za ktoré preberá poplatník poplatkovú povinnosť
Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Poznámky:

Vyhlasujem, že všetky údaje v ohlásení sú pravdivé a správne.
V ............................................. dňa ..........................................

..............................................................
podpis poplatníka

Príloha č. 2 k VZN 8/2010
Ohlásenie podajte na Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok

OHLÁSENIE K URČENIU MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štvrtok č. 8/2010
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatková povinnosť:
Dátum vzniku poplatkovej
povinnosti

Vznik

PRÁVNICKÉ OSOBY
PODNIKATELIA

Zmena

Dátum zmeny poplatkovej
povinnosti

Dátum zániku poplatkovej
povinnosti

IČO

Obchodné meno

Zánik

DIČ

Predmet činnosti

Štatutárny zástupca

Adresa / sídlo (ulica, súpisné číslo, PSČ, názov obce)

Telefón / fax

Adresa prevádzky

Mailová adresa

Číslo účtu / kód banky

Zberné nádoby
Počet

Typ

Režim vývozu

Priemerný počet zamestnancov alebo osôb užívajúcich prevádzku:

Poznámky:

Vyhlasujem, že všetky údaje v ohlásení sú pravdivé a správne.
V ............................................. dňa ..........................................

..............................................................
podpis poplatníka

