Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach v súlade s ustanovením § 6 zákona 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 vydáva tento

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2015
obce Koniarovce
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Koniarovce
§1
Úvodné ustanovenia
1. Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len poplatok) sú ustanovené v § 77 až 83 Zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“).
2. Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.
§2
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vzniká na území obce
Koniarovce.
§3
Poplatník
Poplatok platí poplatník:
a) fyzická osoba – občan, pričom občan je poplatníkom za komunálne odpady ak má v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Poplatníkom je aj občan, ktorý nemá v obci trvalý
alebo prechodný pobyt, ale v obci je vlastníkom nejakej nehnuteľnosti, čiže danú
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie. ( napr. školy, orgány štátnej správy a pod...)
c) podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
( napr. rôzne firmy, ako aj fyzické osoby – podnikatelia )
§4
Platiteľ poplatku
1. Platiteľom poplatku je:
a) v prípade nehnuteľností určených na bývanie platiteľom je užívateľ nehnuteľnosti
alebo jej vlastník.
b) v prípade neobývaných rodinných domov je platiteľom vlastník danej nehnuteľnosti.

c) u nehnuteľnosti využívaných na podnikateľské účely, ktorých vlastníkom nie je obec
alebo štát vždy podnikateľský subjekt, ktorý nehnuteľnosť užíva.
d) u nehnuteľnosti, ktorá je z časti využívaná na bývanie a z časti na podnikanie platiteľ
poplatku je určený za každú časť nehnuteľnosti samostatne.
e) u nehnuteľností využívaných na iné účely ako na bývanie a podnikanie, ktoré nie sú
vo vlastníctve obce alebo štátu jej užívateľ
f) ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu, je platiteľom užívateľ
2. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca určený
vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu , určí platiteľa obec.
§5
Poplatková povinnosť
Poplatková povinnosť vzniká dňom:
1. pre fyzickú osobu – občana
- dňom vzniku trvalého pobytu v obci
- dňom vzniku prechodného pobytu v obci
- dňom vzniku práva užívať bytový alebo nebytový priestor
2. pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť ak je nehnuteľnosť takúto PO oprávnená užívať
alebo ju užíva na iný účel ako je podnikanie
3. pre podnikateľa ( právnickú alebo fyzickú osobu )
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania
§6
Určenie poplatku
1. obec určuje poplatok na dobu jedného kalendárneho roka
2. obec stanovuje množstvový zber pre PO, FO - podnikateľa, ktorá je oprávnená užívať,
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
podnikanie.
Frekvencia vývozov je stanovená 1x14 dní, t.j. 26 vývozov ročne.
Obec Koniarovce stanovuje poplatok za jednu smetnú nádobu nasledovne:
a. pri frekvencii 26 vývozov za rok:
-

-

110 litrová nádoba:
120 litrová nádoba:
240 litrová nádoba:
1100 litrová nádoba:

28,60 €
31,20 €
62,40 €
286,00 €

3. obec stanovuje množstvový zber pre FO a PO na drobný stavebný odpad nasledovne:
sadzba poplatku: 0,03 € /kg (za každých aj začatých 100kg DSO – 3€ )

§7
Sadzba poplatku
1.Sadzba poplatku pre FO je: 0,0453 Euro za osobu a kalendárny deň
0,0452 Euro za osobu a kalendárny deň v priestupnom roku
2.Sadzba poplatku pre množstvový zber je: 0,010 Euro za liter KO.
3. Koeficient – 1
3. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.
§8
Výpočet poplatku
1. Fyzické osoby – obyvatelia
Poplatok za KO sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo
počas ktorých užíva nehnuteľnosť.
2. Právnické osoby a FO - podnikatelia
Poplatok pre množstvový zber sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby - 120 l, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu KO
§9
Zníženie a odpustenie poplatku
zníženie poplatku za neobývané nehnuteľnosti - zníženie na 50%
odpustenie poplatku – podklady, ktoré má poplatník preukázať:
- doklad o zaplatení poplatku v mieste iného trvalého alebo prechodného pobytu.
§10
Vyrubenie a platenie poplatku
1.Poplatok vyrubí obec rozhodnutím
2.Poplatok vyrubený rozhodnutím je možné uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia:
a) bezhotovostným prevodom na účet v Prima banka Topoľčany, č.úč.0805726001/5600,
b) poštovou poukážkou na účet obce č. 085726001/5600,
c) v hotovosti do pokladne obecného úradu

§11
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
2. Ruší sa VZN č. 3/2012 – tretia časť Poplatok
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016
V Koniarovciach dňa 10.12.2015

Bc. Miroslav Konštiak
starosta obce

vyvesené: 14.12.2015

zvesené: 29.12.2015

