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Všeobecne záväzné nariadenie obce Komjatice

č. 7/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo obce Komjatice na základe samostatnej pôsobnosti podľa
článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.1 a ods.3 písm. c
a podľa § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 77 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych poplatkoch, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
čl. 1
Úvodné ustanovenie.

Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v
nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s
účinnosťou od 1.1.2017 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
čl. 2
Predmet poplatku.
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikli na území obce.
čl. 3
Poplatník.
Poplatníkmi sú:
a) Fyzické osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v obci, alebo ktoré sú
oprávnené užívať, alebo užívajú na území obce byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce okrem lesného pozemku ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha,
b) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania.

Ak v spoločnej domácnosti žije spolu viac poplatníkov, plnenie povinnosti poplatníka
môže preberá za ostatných členov domácnosti na seba jeden z nich. Za poplatníka, ktorý
nie je spôsobilí na právne úkony plní v plnom rozsahu jeho zákonný zástupca, pripadne
opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie na seba za iného prevziať osoba, ktorá sa
dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto
skutočnosti je potrebné oznámiť obci.
čl. 4
Určenie poplatku.

Správca dane Obec Komjatice (ďalej len správca dane) stanovuje množstvový zber
a sadzba poplatku je 0,019 € za jeden liter komunálnych odpadov.
a) Základný poplatok za zavedený množstvový zber pre fyzické osoby s trvalým
pobytom v obci Komjatice je vo výške 10,00 € na rok a osobu, kde poplatník
obdrží po vyplatení poplatku 5 ks jednorazových nálepiek v hodnote 2,00 € za
kus.
Poplatok sa platí v pokladni obecného úradu na základe doručeného predpisu.
V prípade potreby je možné si ďalšie nálepky zakúpiť v pokladni obecného
úradu.
b) U nádoby 110 l jedna nálepka v hodnote 2,00 €.
U väčších nádob adekvátny počet nálepiek podľa objemu nádoby.
c) Fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú
v obci trvalý pobyt základný poplatok neplatia. Tieto subjekty si budú môcť
zakúpiť nálepky na odvoz komunálneho odpadu podľa potreby v pokladni
obecného úradu.
d) Za komunálny odpad dovezený do zberného dvora sa platí poplatok vo výške
0,04 € za 1 kg.
e) Za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín dovezený do zberného dvora sa
platí poplatok vo výške 0,02 € za 1 kg.
f) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad na domácnosť znáša
občan. Zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad si môže občan zakúpiť na
obecnom úrade v sume 15,00 €.
g) Poplatok za vyvezenie bioodpadu, alebo stavebného odpadu fyzickým osobám nepodnikateľom je za 1 vlečku 16,00 €.

čl. 5
Podmienky pre odpustenie poplatku.
Správca dane na základe žiadosti základný poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník správcovi dane preukáže zaplatenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu
v inom meste alebo obci, kde sa dlhodobo zdržiava. Potvrdenie o zaplatení poplatku
predloží poplatník v príslušnom kalendárnom roku.

V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné priložiť
aj preklad.
čl. 6
Záverečné ustanovenie.

a) Toto VZN obce Komjatice č. 7/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
15.12.2016, Uznesením č. ....../15122016.
b) Týmto VZN sa ruší a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2011 o
podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Komjatice, zo dňa 22.9.2011 a Doplnok č.
1/2011 k VZN č. 4/2011 zo dňa 15.12.2011.
c) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Peter Hlavatý.
starosta obce

