VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č . 3/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Nová Dedinka
Obecné zastupiteľstvo obce Nová Dedinka, v súlade s ustanovením § 6 ods. 2
Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnych
poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov,
vydáva
§1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
dane a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
§2
Predmet poplatku
1. Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad /ďalej len
„poplatok“/ sa platí za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vzniká
na území obce Nová Dedinka.
2. Poplatková povinnosť vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, uvedená v §3, ods.1
tohto nariadenia.

§3
Poplatník
1. Poplatníkom je:
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, ktorá
je oprávnená užívať v obci byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej
časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce, okrem pozemku, evidovaného v katastri nehnuteľností /ďalej len „kataster“/
ako lesný pozemok alebo vodná plocha/ ďalej len „nehnuteľnosť“/
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území
obce na iný účel ako na podnikanie
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c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce
na účel podnikania
2. Poplatníkom nie je osoba, ktorá nehnuteľnosť užíva na základe právneho vzťahu
s poplatníkom, uvedeným v ods.1., ak na jeho základe:
a/ užíva priestory nehnuteľnosti, vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení
na to určenom
b/ je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti
c/ sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou.
3. Poplatok pre obec vyberá od poplatníka a za vybraný poplatok ručí:
a/ vlastník nehnuteľnosti. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb,
alebo ak sa jedná o bytový dom, sú tieto osoby povinné určiť správcu alebo
zástupcu, ktorý vyberie poplatok pre obec. Ak tak neurobia, určí zástupcu
spoluvlastníkov obec.
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, obec alebo vyšší územný celok
/ ďalej len „platiteľ“/.
4. Na základe písomnej dohody platiteľa a poplatníka môže poplatok obci odviesť
priamo poplatník, za odvedenie poplatku ručí platiteľ.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť, uvedená v ods. 1.
6. Za viacerých poplatníkov podľa ods. 1, písm.a/ žijúcich v spoločnej domácnosti,
môže povinnosti poplatníka prevziať na seba jeden z nich.
7. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosť
jeho zákonný zástupca alebo opatrovník
8. Povinnosti poplatníka nemôže na seba prevziať osoba nezvestná alebo dlhodobo sa
zdržujúca mimo územia SR.
9. Osoba, plniaca povinnosti poplatníka za inú osobu, je povinná všetky skutočnosti a
ich zmeny oznámiť písomne obci do 10 dní od ich vzniku alebo zmeny.

§4
Sadzba poplatku
1. S účinnosťou od 1.1.2012 zavádza obec množstevný zber komunálneho odpadu a
a drobného stavebného odpadu.
2. Za 1 liter komunálneho odpadu sa stanovuje sadzba poplatku vo výške 0,014 €.
3. Za 1 kg drobného stavebného odpadu sa stanovuje sadzba poplatku vo výške 0,05 €.
4. Ročný poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa
stanoví ako súčin frekvencie odvozov / 26 alebo 52 /, sadzby za 1 l alebo 1 kg odpadu
/ podľa bodu 2 a 3 / a objemu nazbieraného odpadu.
5. Uvedené sadzby platia pre fyzické osoby a právnické osoby.

-36. Sadzba ročného poplatku:
a/ pri týždennej frekvencii odvozov a objeme 110 l
b/ pri týždennej frekvencii odvozov a objeme 120 l
c/ pri týždennej frekvencii odvozov a objeme 240 l
d/ pri týždennej frekvencii odvozov a objeme 1100 l
e/ pri dvojtýždňovej frekvencii odvozov a objeme 110 l
f/ pri dvojtýždňovej frekvencii odvozov a objeme 120 l
g/ pri dvojtýždennej frekvencii odvozov a objeme 240 l
h/ pri dvojtýždennej frekvencii odvozov a objeme 1100 l
Sadzby ročných poplatkov sú zaokrúhlené na celé eurá nadol.

80,- €
87,- €
174,- €
800,- €
40,- €
43,- €
87,- €
400,- €

§5
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a súčasne:
a/ uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu /ďalej len „identifikačné údaje“/. V prípade určeného
zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom
osoba podľa § 3, ods.1, aj názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena,
sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo
b/ uviesť údaje, rozhodujúce na určenie poplatku
2. Zmeny skutočností, rozhodujúcich na vyrúbenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do
30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.
§6
Spôsob platenia poplatku
Poplatok sa platí:
- v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade v Novej Dedinke,
- bankovým prevodom na účet Obce Nová Dedinka v peňažnom ústave, alebo
- poštovou zloženkou.
Po uhradení poplatku si poplatník prevezme nálepku na smetnú nádobu.
Splatnosť poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec určuje uhradiť
v jednej splátke.
Nálepka za aktuálny rok je platná do 31.1. nasledujúceho roka.
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Vrátenie a zníženie poplatku
Ak poplatník uhradí obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel
do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nevracia
preplatok nižší ako 3,- EUR. Obec môže znížiť poplatok do výšky 50% občanom samostatne
žijúcim vo veku nad 65 rokov.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2014.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa ruší všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2011 v celom rozsahu.
3. Obecné zastupiteľstvo obce Nová Dedinka sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
unieslo dňa 12.12.2013 uznesením č. 61/2013.
.

Viola T A K Á Č O V Á
starostka obce

Vyvesené dňa: 13.12.2013
Zvesené dňa:

