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Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok. na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č 582/200 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku z komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov ( ďalej len „zákon o miestnych daniach“) v y d á v a pre územie obce Spišský Štvrtok. toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK č. 6/2014

o mi e s t n o m p o p l a t ku z a ko mu n á l n e o d p a d y a d r o b n é
s t a v e b n é o d p a d y n a ú z e mí o b c e S p i š s ký Š t v r t o k .

ČASŤ PRVÁ

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1.

Obec Spišský Štvrtok ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v súlade s § 2, ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku z komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o miestnych daniach“).

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) na
území obce Spišský Štvrtok.
ČASŤ DRUHÁ
Poplatok
§2

1.

Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods.2 až 4
zákona o miestnych daniach.

2.

Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok
ručí:
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").

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
3.

Na území Obce Spišský Štvrtok je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov pre
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Poplatok 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.

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

Správca poplatku stanovuje frekvenciu odvozu zberných nádob nasledovne:
a)

b)

KUKA nádoba a plastové nádoby

KONTAJNER

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

1x za 2 týždne
1x za týždeň
Poplatník je oprávnený zvoliť si frekvenciu odvozu komunálneho a drobného stavebného odpadu
v rámci možností stanovených týmto nariadením.
4.

Sadzbu poplatku za odpad určuje obec v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona o miestnych
daniach, nasledovne:
a)

vo výške 0,015736 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov

b)

vo výške 0,0425 € za osobu a kalendárny deň

5.

Obec určuje pre účely výpočtu podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach hodnotu koeficienta
1.

6.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik, zánik a zmenu
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti
nastali na predpísanom tlačive – príloha č. 1 a č. 2 tohto nariadenia.

7.

Pri množstvovom zbere sa ustanovuje, že poplatok bude vyrubený každoročne za celé zdaňovacie
obdobie formou výmeru, ktorý bude mať náležitosti rozhodnutia v zmysle daňového poriadku.
Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet
správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu
v Spišskom Štvrtku na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme.

8.

Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach vráti poplatok alebo jeho pomernú časť
poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a
preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti najmä týmito
dokladmi :
 potvrdenie o zmene trvalého pobytu
 zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce ( LV , ukončenie nájomnej zmluvy)
 kópia úmrtného listu

9.

Obec v súlade § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval
na území obce, a to najmä týmito podkladmi :
 potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej/strednej škole mimo územia obce ,
 kópia pracovnej zmluvy s miestom výkonu práce
mimo územia obce (potvrdenie
zamestnávateľa, agentúry ),
 potvrdenie o trvalom pobyte,
 doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
 potvrdenie zariadenia o výkone trestu odňatia slobody
 potvrdenie o umiestnení v liečebni, v reedukačnom zariadení alebo detskom domove

10. V súlade s § 80 ods. 2 zákona o miestnych daniach 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.
ČASŤ TRETIA
Spoločné ustanovenia
§3
1.

Správu poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.

2.

Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá
hlavný kontrolór obce.
Záverečné ustanovenia
§4

1.

Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu miestnych daní,
poplatkov a konania, platia 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 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Spišský Štvrtok č. 8/2012 zo dňa 10.12.2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok a to vrátane všetkých jeho zmien a
doplnkov.

3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Spišský
Štvrtok dňa 8. decembra 2014 uznesením číslo 70/2014. Jeho zmeny a doplnky schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok.

4.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2015.

V Spišskom Štvrtku, dňa 8. decembra 2014

........................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce

Príloha č. 1 k VZN 6/2014
Oznámenie podajte na Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
OZNÁMENIE

K URČENIU POPLATKU

podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štvrtok č. 6/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatková povinnosť:

Meno

Vznik

FYZICKÉ

OSOBY

Zánik

Zmena

Rodné číslo

Priezvisko

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 preberám poplatkovú povinnosť :
Meno

Dátum narodenia

Priezvisko

Oslobodenie od poplatkovej povinnosti (meno a priezvisko, dôvod, doklad)

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

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

Príloha č. 2 k VZN 6/2014
Oznámenie podajte na Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
OZNÁMENIE

K URČENIU POPLATKU

podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štvrtok č. 6/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatková povinnosť:
Dátum vzniku poplatkovej
povinnosti

Vznik

PRÁVNICKÉ OSOBY
PODNIKATELIA
Zánik

Zmena

Dátum zmeny poplatkovej
povinnosti

Obchodné meno

Dátum zániku poplatkovej
povinnosti

IČO

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

Režim vývozu

Typ

Priemerný počet zamestnancov alebo osôb užívajúcich prevádzku:

Odôvodnenie vzniku, zániku a zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku:

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

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

