VSEOBECNE

ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE VRBOVÁ NAD VÁHOM
č. 2/2018 zo dňa 27.11.2018
O POPLATKU

Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom podľa §6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady obce Vrbová nad Váhom v zdaňovacom období roku 2019 a na ďalšie
zdaňovacie obdobia.

§2
Poplatok
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektro odpadov, ktoré vznikli na
území obce Vrbová nad Váhom.
(2) Komunálnymi odpadmi sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobného charakteru a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania
alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj
odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chalúp, chát
alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží,
garážových stojísk. komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov,
cintorínov a ďalšej zelen na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
(3) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou na
ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
(4) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo sa držiava v obci. Poplatníkom
je aj fyzická osoba, ktorá má oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území obce, ale aj osoba, ktorá užíva
nehnuteľnosť, byt, nebytový priestor alebo jeho časť, objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je v obci oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel
ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce za
účelom podnikania.
(5) Ak má osoba podľa ods. 4 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 4 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
alebo prechodného pobytu.
(6) Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných členov tejto domácnosti plnenie
povinnosti na seba prevziať jeden z nich.
(7) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 4 a zaniká dňom, ktorým
táto skutočnosť zanikne.

§3

Sadzba poplatku
(1) Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku takto:
a) fyzická osoba je 12,00 € za osobu a kalendárny rok /0,03287 x 365/
b) právnická osoba a podnikateľ je 49,40 €/ 1 zberná nádoba/rok.

§4
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok vyrubí obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný
do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Poplatok môže poplatník zaplatiť prevodom na účet č. SK71 0200 0000 0000 2452 1142 vedený vo VÚB
banke a.s. v Komárne alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

§5
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa:
a) vzniku poplatkovej povinnosti
b) zániku poplatkovej povinnosti,
c) zmeny ohlásených údajov oznámiť obci.

§6
Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku
(1) Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ak mu zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti. Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej
lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi obci a nesplní podmienky.
(2) Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) potvrdenie o zmene trvalého alebo prechodného pobytu mimo územia obce.
(3) Obec na základe žiadosti poplatok zníži o 50% , ak poplatník správcovi dane preukáže na základe
podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to:
a) pre študentov
- potvrdenie o návšteve školy (výnimkou denne dochádzajúcich študentov),
b)pre pracujúcu alebo prechodne ubytovanú osobu mimo územia obce
- pracovná zmluva alebo potvrdenie o ubytovaní.
(4) Obec na základe žiadosti poplatok odpustí osobe, ktorá sa v zdaňovacom období nezdržiava na území
obce. Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí,
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
- potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku v danej obci alebo meste.
(5) Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať doklady na
zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne s dátumom za určené obdobie. Podmienkou na odpustenie
poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa zdržiava alebo bude zdržiavať
v zdaňovacom období dlhodobo mimo územia obce Vrbová nad Váhom.
(6) Správca poplatku zníži alebo odpustí podľa § 6 ods. 1 a 2 len ak si poplatník plní svoju poplatkovú povinnosť
do 31. januára zdaňovacieho obdobia a nemá evidované žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúcich
obdobie.

§7
Záverečné ustanovenia
(1) Po zaplatení poplatku poplatník obdrží kupóny, s ktorými označí zbernú nádobu. Hodnota kupónu je 2,00
€/kus. Pravidelný zber a odvoz komunálneho odpadu sa bude uskutočňovať každý druhý týždeň v roku
a vyprázdňovať sa budú len kupónom označené zberné nádoby. Kupóny je možné kúpiť aj nad rámec.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o poplatku sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.3/2012 zo dňa 13.12.2012.
(3) Obecné zastupiteľstvo obce Vrbová nad Váhom sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o poplatku
na rok 2019 a na ďalšie zdaňovacie obdobia uznieslo dňa 13.12.2018.
(4) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2019.

Peter Ilčík
starosta obce

