Obec Plavecký Mikuláš, Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši v zmysle § 4
ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 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 zmien a doplnkov vydáva tento
NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia obce Plavecký Mikuláš č. 4/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sú ustanovené v zákone č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok 2
Základné ustanovenia
1. Obec Plavecký Mikuláš týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2020 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „poplatok“) sa
platí za množstvový zber za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
3. 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, prízemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, pozemok v
zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v
katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na účel podnikania.
4. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

Článok 3
Sadzba a určenie poplatku
1. Obec Plavecký Mikuláš stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku vo výške
0,01442 EUR za jeden liter komunálnych odpadov.
2. Poplatok za komunálny odpad sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
3. Určenie poplatku:
Typ nádoby
240 l
120 l

Frekvencia vývozu
2 x za mesiac
2 x za mesiac

Poplatok €/rok
90,00 €
45,00 €

Článok 4
Stojisko kontajnerov
1. Na stojisko kontajnerov obyvatelia obce Plavecký Mikuláš (fyzické osoby, nie
podnikatelia) môžu pod dohľadom zamestnanca obce v zmysle „Prevádzkového
poriadku stojiska kontajnerov“ odovzdať vytriedené druhy odpadov. Odpad môže
dovážať len osoba s trvalým pobytom v obci Plavecký Mikuláš alebo vlastník
nehnuteľnosti v obci Plavecký Mikuláš, ktorý má zaplatený miestny poplatok za
komunálny odpad.
2. V prípade uloženia drobného stavebného odpadu je potrebné množstvo odpadu nahlásiť
na Obecný úrad Plavecký Mikuláš a vopred uhradiť poplatok za uloženie drobného
stavebného odpadu. S potvrdením o úhrade poplatku je potrebné sa preukázať pri
odovzdaní drobného stavebného odpadu pracovníkovi obce na stojisku kontajnerov.
3. Poplatky za uloženie drobného stavebného odpadu a veľkoobjemového odpadu na
stojisku kontajnerov:
-

prvý vozík odpadu (prívesný vozík za osobné motorové vozidlo) majú občania po
zaplatení poplatku za komunálny odpad raz ročne bezplatne
ďalší vozík bude spoplatnený nasledovne:
 drobný stavebný odpad
10 €
 veľkoobjemový odpad
5€
Článok 5
Vyrubenie a platba poplatku

1. Obec vyrubuje poplatok za komunálny odpad rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí
pomernú časť poplatku za komunálny odpad rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku
poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí
poplatok za komunálny odpad rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa
odseku 1 alebo odseku 2.
4. Poplatok za komunálny odpad je platiteľ povinný uhradiť :
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b) priamo na účet obce alebo bezhotovostne bankovým prevodom, č. ú. 9021182/0200
IBAN: SK57 0200 0000 0000 0902 1182
c) poštovým poukazom
5. Poplatok je splatný v dvoch splátkach:
a) prvá splátka do 31.3. bežného roka
b) druhá splátka do 30.6. bežného roka
Vyrubený poplatok za komunálny odpad môže poplatník uhradiť aj naraz v lehote prvej
splátky.
6. Obec má zavedený objemový množstvový zber komunálneho odpadu. Platitelia poplatku
za komunálny odpad sú povinní oznámiť správcovi dane všetky zmeny odkedy nastali do
30 dní, a ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku. Obec je povinná vrátiť preplatok
dane iba na základe písomného oznámenia zmeny daňovníkom. Inak preplatok nevracia.
7. Ak poplatník uhradil správcovi vyšší poplatok za komunálny odpad, ako bol povinný,
správca dane vráti pomernú časť dane do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného
platobného výmeru. Správca nevráti poplatok nižší ako 4 €.
8. Od platenia poplatku za komunály odpad sú oslobodené školy a školské zariadenia,
ktorých zriaďovateľom je obec.
Článok 6
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok za komunálny odpad alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na
základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad
v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
za komunálny odpad alebo jeho pomernej časti, napríklad zmluvou o predaji
nehnuteľnosti, alebo novým výpisom z listu vlastníctva,..
2. Podmienky pre vrátenie poplatku za komunálny odpad alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)

Článok 7
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plavecký Mikuláš č. 1/2015
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom
v obci Plavecký Mikuláš dňa ....................
2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na
pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa
20.11.2019.
3) Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce dňa ....................
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020 .

_____________________
Ing. Peter Válek
starosta
Obec Plavecký Mikuláš

