NÁVRH
Obec K o l á r o v i c e podľa §-u 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavbné odpady v znení novelizovaných predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2019, ktorým sa ustanovuje miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§1
Poplatok
1.Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je upravený najmä
ustanoveniami § 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
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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 trávny porast
na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľostí ako vodná plocha,
b) občan bez trvalého pobytu a prechodného pobytu na území obce, ktorý sa v obci zdržiava
a bol mu vlastníkom nehnuteľnosti zrušený trvalý pobyt /bezdomovec/, pokiaľ sa
nepreukáže potvrdením o tom, že uhrádza poplatok v inej obci,
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
3. Povinnosť platenia poplatku zaniká:
- pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
z evidencie obyvateľov obce.
- pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať
nehnuteľnosti.
§2
Množstvový zber
1. Obec Kolárovice zabezpečuje množstvový zber zmesového komunálního odpadu na základe
žiadosti pôvodcu odpadu.
2. Obec Kolárovice zabezpečuje množstvový zber stavebného odpadu na základe žiadosti
pôvodcu odpadu.
3. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia zabezpečujú si likvidáciu komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu individuálne prostredníctvom zazmluvneného partnera, ktorý je oprávnený zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady.

§3
Sadzba poplatku
Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím za kalendárny rok.
1. Sadzba poplatku je 0,0957 € za osobu a kalendárny deň.
1 osoba
0,0957 x 366 dní = 35,00 € rok
2. Pri nehnuteľnostiach trvale a prechodne neobývaných je sadzba poplatku znížená o
40% za kalendárny rok zo sadzby ods. 1., čo predstavuje 21,00 € rok
3. Sadzba poplatku za vývoz zmesového komunálního odpadu na základe žiadosti
pôvodcu odpadu je 0,0423 za 1 kg.
4. Sadzba poplatku za vývoz stavebného odpadu na základe žiadosti pôvodcu odpadu je
0,0423 za 1 kg.
5. Manipulačné poplatky spojeme s odvozom komunálneho odpadu a stavebného
odpadu budú účtované podľa faktúry vývozcu odpadu.

§4
Určenie poplatku
1. Obec určuje poplatok za zdaňovacie obdobie ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo
je oprávnený ju užívať, ak ide o poplatníka podľa § 1 ods. 2 písm. a/ a b/ tohto VZN.
2. Súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 1 ods. 2 písm.
c/ a d/ tohto VZN.
3. Obcou ustanovený koeficient podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení zmien a
doplnkov = 1.
4. Polatok za vývoz zmesového komunálního odpadu a stavebného odpadu na žiadosť
pôvodcu odpadu je splatný na základe zúčtovania celkových nákladov.
§5
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže splnenie podmienok na
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo VZN obce.
2. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na
Základe podkladov, ktoré obec určila vo VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.

3. Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti si poplatník (člen rodiny) uplatňuje na
základe žiadosti a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť podľa § 5 ods. 1 VZN na
základe ktorej:
a) prestane byť poplatníkom:
- je potvrdenie o trvalom pobyte, potvrdenie o prechodnom pobyte a potvrdenie obce
prechodného pobytu o úhrade poplatku, zmena vlastníctva nehnuteľnosti
b) ruší podnikateľskú činnosť
- je výpis príslušného živnostenského, obchodného alebo iného registra.
c) zomrie v priebehu zdaňovacieho obdobia
- pozostalí predložia úmrtný list.
4. Obec poplatok zníži na základe žiadosti poplatníka a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť
podľa § 5 ods. 3. VZN po predložení nasledovných dokladov:
a) osoby, ktoré majú z dôvodu výkonu zamestnania prechodný pobyt mimo územia obce
alebo sú ubytované mimo územia obce.
- potvrdenie o prechodnom pobyte v mieste pôsobenia, pracovná zmluva a potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pobytu mimo obce a doklad o úhrade poplatku za odpad počas neprítomnosti v obci, pričom uvedené doklady musia byť v slovenskom alebo českom
jazyku,
b) študenti, ktorí študujú mimo obec Kolárovice a ich štúdium je spojené s ubytovaním
v inej obci,
- potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva a
doklad z príslušného úradu o tom, kde uhrádzajú poplatok za odpad za obdobie neprítomnosti v obci.
c) potvrdenie príslušného vojenského útvaru o výkone profesionálnej vojenskej služby
mimo obec s vyznačením doby neprítomnosti v obci,
d) potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o umiestnení poplatníka v ňom,
e) potvrdenie sociálneho zariadenia o umiestnení poplatníka v ňom,
f) potvrdenie ústavu nápravnej výchovy o umiestnení poplatníka v ňom.
5. Požadované doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka.
6. Poplatok nižší ako 3,- € sa poplatníkovi nevracia.
§6
Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
1. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
2. Obcou vyrubený poplatok je možné uhrádzať:
a) štvrťročne prostredníctvom platieb SIPO,
b) poštovou poukážkou na účet obce,
c) úhradou na účet obce č. 24325432/0200 VÚB, Bytča,
IBAN SK69 0200 0000 0000 2432 5432
d) do pokladne Obce Kolárovice.

§7
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti,
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu podľa aj identifikačné
údaje za ostatných členov domácností, ak je poplatníkom osoba podľa bodu § 1, ods. 2
c/, d/ tohto VZN, názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo
alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie podľa § 5 tohto VZN, 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,
keď tieto nastali.
§8
Zrušovacie ustanovenia
Dňom 31. decembra 2019 sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolárovice č.
4/2015, ktorým sa upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, prijaté obecným zastupiteľstvom obce dňa
decembra 2019.
§9
Právoplatnosť a účinnosť
1. Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice sa na tomto všeobecnom záväznom nariadení o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa
2019 uznesením č.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2020 a na nasledujúce roky.
V Kolároviciach, dňa 20.11.2019
Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Návrh VZN vyvesený: 20.11.2019
Návrh VZN zvesený:
06.12.2019

Príloha č. 1

Oznámenie
V zmysle § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník:
Meno a priezvisko: .....................................................................................................................
Rodné číslo:

....................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................................
Adresa prechodného pobytu: .....................................................................................................
Oznamujem, že budem plniť povinnosti poplatníka za ostatných členov, s ktorými žijem
v spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko

dátum narodenia

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Obci Kolárovice podľa zákova č. 18/2018
Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje slúžia pre účel vyrubenia poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného
odvolania, ktorý je možno kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutejj osoby sú upravené
v Druhej hlave zák. č. 18/2018.

V Kolároviciach, dňa ..........................
.........................................
podpis poplatník

