§ 35
Sadzba poplatku
1) V obci nie je zavedený množstvový zber na zmesový komunálny odpad pre fyzické
osoby.
2) Sadzba poplatku je určená podľa § 78 ods. 1 písm. b/ a písm. c/ zákona č. 582/2004
Z.z. v platnom znení :
-

0,.... eur za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby uvedené v § 34 ods. 3 písm. a)
tohto VZN za zmesový komunálny odpad t.j. .... eur/kalendárny rok - 365 (366) dní.

3) Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je zavedený množstvový zber
na zmesový komunálny odpad s určením sadzby poplatku podľa § 78 ods. 1 písm. b/ a písm.
c/ a ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení :
-

-

podľa veľkosti – objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov zmesového komunálneho
odpadu v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 34
ods. 3 písm. b/ a c/ tohto VZN - právnická osoba a FO podnikateľ, ktorý je oprávnený
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania /§
77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) nasledovne :
0,...... eur za 1 l zmesového komunálneho odpadu – za 110 l zbernú nádobu – kuka
sadzba poplatku ...... € x počet vývozov v kalendárnom roku,
0,......... eur za 1 l zmesového komunálneho odpadu – za 1100 l zbernú nádobu – bobor
sadzba poplatku ....... € x počet vývozov v kalendárnom roku,

4) Sadzba miestneho poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín /DSO/ je
0,.... € za 1 kg DSO.
§ 36
Určenie poplatku
za zmesový komunálny odpad a spôsob platenia poplatku
1) Pre poplatníka podľa § 34 ods. 3 písm. a) /obyvateľov obce/ sa určí poplatok ako
súčin sadzby poplatku uvedenej v § 35 písm. a) VZN a počtu kalendárnych dní v určenom
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.
2) Pre poplatníka podľa § 34 ods. 3 písm. b) a písm. c) /právnickú osobu a fyzickú
osobu-podnikateľa sa určí poplatok podľa veľkosti zbernej nádoby na zmesový komunálny
odpad a počtu vývozov komunálnych odpadov v zdaňovacom období.
3) Poplatok pre poplatníka podľa § 34 ods. 3 písm. a), b), c) sa vyrubí rozhodnutím,
každoročne a na celé zdaňovacie obdobie. Poplatok je splatný v lehotách určených v
rozhodnutí bezhotovostne prevodom z účtu alebo vkladom na účet obce alebo v hotovosti v
pokladni obce. Poplatok môže byť zaplatený aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti prvej
splátky, resp. dohodou splatnosti poplatku poplatníka s obcou.

