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Milan Polča v.r.

Obec Chmeľov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

vydáva NÁVRH
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.3/2020
a miestnom poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Chmeľov
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len poplatok“) na území obce Chmeľov
PRVÁ ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
§1
1. Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§59
ods.8 zákona č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.

Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b) fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a 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 nehnuteľnosti ako vodná
plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“)
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
e) fyzická osoba produkujúca drobné stavebné odpady

3. U poplatníkov podľa ods. 2 písm. a)a b) sa bude vychádzať najme z údajov v centrálnej

evidencií vedenej na ohlasovni OcÚ ( trvalý a prechodný pobyt) a z údajov získaných
ohlasovacou povinnosťou osôb oprávnených užívať alebo užívajúcich nehnuteľnosť.
4. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu . Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný
pobyt a súčasne je podľa ods. 2 písm. d) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie
a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto
mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu.
5. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní
povinností poplatníka jeho zákonný zástupca prípadne opatrovník .
6. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia a zaniká dňom , ktorým táto skutočnosť zanikne.
7. Sadzba poplatku na zdaňovacie obdobie je :
a) pre poplatníka podľa ods. 2 písm. a) - 13,20 EUR za osobu a rok v prepočte 0,0361
EUR na osobu a kalendárny deň
Domácnosť, ktorá nespĺňa podmienku na ďalšiu nádobu /min.5 osôb/ za každú ďalšiu
110-120 l nádobu doplatí 30 €/ročne
b) pre poplatníka podľa ods. 2 písm. c)a d) –0,1095 EUR pre zbernú nádobu
s objemom 110- 120 l - 40 EUR/rok pri frekvencii zberu 1x 14 dní
c) pre poplatníka podľa ods. 2 písm. c)a d) –využívajúcich zbernú nádobu s objemom
1100 l – 265 EUR/rok.
d) pre poplatníka podľa ods. 2 písm. b) - 25 EUR /rok
e) pre poplatníka podľa ods. 2 písm. e)- 0,040 EUR za kilogram drobných stavebných
odpadov
8. Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí na základe vážneho lístka a uhrádza
v hotovosti poverenému zamestnancovi obce, poplatníkovi sa vydá následne príjmový
pokladničný doklad.
9. Počet zberných nádob je určený na počet osôb , pričom max. 5 osoby v domácnosti majú
nárok na 1 zbernú nádobu. Domácnosť, ktorá má viac ako 5 členov má nárok na ďalšiu
zbernú nádobu, ktorú si zabezpečí na vlastné náklady. V prípade väčšieho množstva
komunálneho odpadu si poplatník na obecnom úrade zakúpi vrece na odpad s označením
zberovej spoločnosti v cene určenej zberovou spoločnosťou 1,32 €.
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
§2
1. Obec poplatok odpustí:
poplatníkovi, ktorý každoročne hodnoverným dokladom preukáže, že sa
v zdaňovacom období nezdržiava na území obce.
Doklady – potvrdenie o pobyte na území iného štátu, potvrdenie o výkone práce v

zahraničí, potvrdenie o výkone väzby alebo výkone odňatia slobody, potvrdenie
o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo v detskom domove
2. Obec poplatok zníži :
poplatníkovi, ktorý každoročne hodnoverným dokladom preukáže, že sa viac ako 90
dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce a to
- 50% študentom študujúcim v zahraničí, študentom študujúcim mimo trvalého bydliska
s výnimkou študentov denne dochádzajúcich, pracujúcim, ktorí v zahraničí vykonávajú
turnusovú prácu a poplatníkom, ktorí sa v rámci pobytu v zahraničí krátkodobo
zdržiavajú aj na území obce, poplatníkom , ktorí z dôvodu výkonu zamestnania sa
dlhodobo zdržiavajú mimo obce v rámci SR
Doklady potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove, domove mládeže, prípadne
preukázanie iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia – nájomná zmluva, potvrdenie
zamestnávateľa, potvrdenie pracovnej agentúry, potvrdenie o prechodnom pobyte,
potvrdenie zamestnávateľa o mieste pracoviska a turnusovej práci
3. Obec vráti poplatok :
alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie
podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti: a) zánik dôvodu
spoplatnenia ( napr.: odhlásenie z trvalého alebo prechodného pobytu, zánik
oprávnenia užívať nehnuteľnosť a pod.)
- poplatník poplatku nesmie byť dlžníkom obce.
4. V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo v českom jazyku obec je oprávnená
vyžiadať si od poplatníka preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
5.

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12.
príslušného roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady
podľa §13 nárok na zníženie za toto obdobie zaniká.
DRUHÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§3

1.
2.

Správu a miestneho poplatku vykonáva obec Chmeľov
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo v splátkach určených v
rozhodnutí
3. Miestny poplatok je možné uhradiť:
- v hotovosti do pokladne obecného úradu (pri platbách do 300 €),
- bezhotovostným prevodom na účet obce
- SIPO (poplatok KO)

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§4
1. Týmto VZN sa ruší vo Všeobecne záväznom nariadení Obce Chmeľov č. 1/2013 zo
dňa 14.12.2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Chmeľov tretia časť a ruší sa aj Dodatok č. 1
zo dňa 17.2.2015.
2.

Toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené uznesením č............ Obecného
zastupiteľstva v Chmeľove dňa
a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021

.
V Chmeľove dňa

Milan Polča
starostu obce

