VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke v zmysle zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
VZN).
Čl. I
Účel a predmet
Toto VZN upravuje podmienky platenia miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Turčianska Štiavnička .
Čl. II
Správa poplatku
1. Obec Turčianska Štiavnička vyberá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Turčianska Štiavnička.
Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na
ich zber, prepravu a zneškodňovanie.
2. Správu poplatku vykoná obec Turčianska Štiavnička a poplatok je príjmom
rozpočtu obce.
Čl. III
Predmet poplatku
1. Predmetom poplatku sú komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce Turčianska Štiavnička.
Čl. IV
Poplatník
1. Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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,
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
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,
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c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

užíva

nehnuteľnosť

2. U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov
centrálnej evidencie obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva Obecného úradu
Turčianska Štiavnička (trvalý a prechodný pobyt).
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v
odseku 1.
Čl. V
Určené obdobie
Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
Čl. VI
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je:
a) 0,0415 € na osobu a kalendárny deň v prípade, že sa jedná o fyzickú osobu
podľa čl. IV, ods. 1, písm. a),
b) 0,0415 € na osobu a kalendárny deň v prípade, že sa jedná o právnickú osobu
podľa čl. IV, ods. 1, písm. b), resp. podnikateľa písm. c),
c) 0,0165 € za jeden liter alebo 1 dm3 komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov v prípade, že právnická osoba, resp. podnikateľ požiada o
množstvový zber.
2. Pre poplatníka podľa čl. IV odst. 1 písm. b) a písm. c) , ktorý nevyužíva
množstvový zber , sa určuje koeficient 1.
Čl. VII
Určenie poplatku
Obec určuje poplatok:
1. Pre poplatníka podľa čl. IV. ods. 1 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať
poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť
užíva alebo je oprávnený užívať.
2. Pre poplatníka podľa čl. IV. ods. 1 písm. b) a písm. c) ako súčin sadzby poplatku,
počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie
komunálnych odpadov. Pri určení jeho výšky sa bude vychádzať z priemerného
počtu zamestnancov nezníženého o počet osôb s trvalým alebo prechodným
pobytom v obci vynásobeného koeficientom ( obec v čl. VI bod 2 stanovila
koeficient 1 ) .
3. Pre poplatníka podľa čl. IV. ods. 1 písm. b) a c), ktorý poskytuje zdravotné služby
s ubytovaním, ubytovacie, reštauračné, kaviarenské alebo pohostinské služby sa
poplatok vypočíta podľa § 79 ods.2, písm. b) a ods. 3 písm. a) a písm. b) bod 1 a
bod 2 zák. č. 582/2004 Z.z.
4. Pre poplatníka podľa čl. IV. ods. 1 písm. b) a písm. c) ktorý využíva množstvový
zber sa poplatok vypočíta ako súčin frekvencie vývozu, sadzby a objemu zbernej
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nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov v obci.

1.
2.

3.
4.

Čl. VIII
Spôsob platenia a splatnosť poplatku
Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím, ktoré je splatné do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Pri zavedení množstvového zberu sa poplatok platí za stanovené obdobie po
vykonaní odvozov v štyroch časových úsekoch , t.j. poplatník bude platiť poplatok
po skončení kalendárneho štvrťroku. Poplatky sú splatné do 15 dní od skončenia
štvrťroku.
Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo
v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Turčianskej Štiavničke.
Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné
v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

Čl. IX
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, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu, v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods.7 aj
identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba
podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo
dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce pre určenie poplatku
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, 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. X
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec 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- doklad o prihlásení sa
na trvalý pobyt v inej obci, doklad o zrušení prechodného pobytu v obci, list
vlastníctva dokladujúci zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť.
2. Obec odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý :
- je ženatý/vydatá v zahraničí
- žije alebo pracuje v zahraničí ( poplatník preukáže tieto doklady : pracovná
zmluva, nájomná zmluva, potvrdenie od zamestnávateľa )
- žije v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti ( poplatník
preukáže potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti )
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V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné
s dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
3. Obec zníži poplatok :
a) o 50 %, ak je poplatník neprítomný v obci z dôvodu návštevy školy,
s výnimkou študentov denne dochádzajúcich ,na základe potvrdenia
o návšteve školy , ubytovacieho preukazu a pod.
b) o 50 % u poplatníkov s výkonom práce a ubytovaním mimo miesta trvalého
bydliska , na základe potvrdenia zamestnávateľa o dĺžke pracovného
pomeru mimo územia obce, resp. platnej pracovnej zmluvy
c) o 50 % u maloletých a mladistvých poplatníkov v rodinách so štyrmi a viac
neplnoletými deťmi (do 18 rokov)
d) o 50 % za priemerný počet miest určený na poskytovanie služby, ak ide o
poplatníka, ktorý v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné
pohostinské služby
e) o 50 % , ak poplatník nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt, ale
vlastní nehnuteľnosť- stavbu alebo byt a preukáže sa potvrdením o zaplatení
odpadu v mieste trvalého pobytu.
4. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých
prípadoch poplatok znížiť na najnižšiu sadzbu, alebo môže poplatok odpustiť.
5. Odpustenie alebo zníženie poplatku obec priznáva na základe písomnej žiadosti
podanej u správcu poplatku. K žiadosti je potrebné priložiť doklady, ktorými
poplatník preukazuje dôvody na odpustenie alebo zníženie poplatku. Žiadosť
spolu s dokladmi je potrebné predkladať každoročne v termíne do 31. januára
príslušného roku.

1.
2.
3.
4.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 26.11.2012 a
zvesené bolo dňa 28.12.2012 .
Toto VZN obce Turčianska Štiavnička bolo schválené na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 12. decembra 2012 pod č. uznesenia 31/2012 a nadobúda
účinnosť od 1.1.2013.
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší doterajšie platné VZN o miestnych poplatkoch
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Peter Očka
starosta obce

