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Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné

odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Chmeľov toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/ 2012

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Chmeľov
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Chmeľov.
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 2
(1)
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len „
poplatok “) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
(2) Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Chmeľov stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce.
(3)
Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods.
2 až 4 zákona o miestnych daniach.
(4)
Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
"platiteľ").
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník;
za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ

(5)

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2
zákona o miestnych daniach.

(6) Výška poplatku sa určí:
a) u fyzických osôb – obyvateľov obce (ďalej len FO) sa výška poplatku stanoví súčtom sadzby
poplatku a počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v domácnosti k 1.1.
zdaňovacieho obdobia s prihliadnutím na rôznu výšku poplatku pre jednotlivých členov pri
viacčlenných domácnostiach.
b) u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov( ďalej len PO) sa výška poplatku stanovuje
súčtom počtu dohodnutých zberných nádob a sadzby poplatku.
c) V prípade, že prevádzka fyzickej osoby podnikateľa je zhodná s trvalým pobytom, alebo
prechodným pobytom tejto fyzickej osoby, poplatok bude vyrubený zvlášť pre fyzickú osobu ako
obyvateľa a zvlášť pre fyzickú osobu - podnikateľa.
(7) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona
o miestnych daniach, nasledovne:
a/ po 30 eur za osobu pre 1. člena domácnosti FO na kalendárny rok, čo predstavuje
0,0821 eura/deň
- 3 eurá za každého ďalšieho člena domácnosti na kalendárny rok, čo predstavuje
0,0082 eura/deň
pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie, podľa počtu osôb
trvalému alebo prechodnému pobytu v tejto nehnuteľnosti alebo byte

prihlásených k

b/ po 20 eur pre každú fyzickú osobu - nepodnikateľa, ktorý nemá trvalý ani prechodný
pobyt v obci Chmeľov za nehnuteľnosť / stavbu/, ktorú vlastní v obci a kde sa aspoň časť roku
zdržiava využívajúc služby spojené s odvozom komunálneho odpadu.
c/ po 55 eur za každú 110 litrovú nádobu - pre právnické osoby a fyzické osoby –
podnikateľov.
d / po 20 eur na kalendárny rok pre fyzickú osobu - podnikateľa s malým množstvom
bydliska a vzhľadom na množstvo odpadu z tejto činnosti nepotrebuje osobitnú nádobu
na
odpad
e/ FO a PO ktorej bude poskytnutá 1100 litrová nádoba zaplatí nájomné v celkovej výške
(8) Ohlasovaciu povinnosť poplatníka určuje § 80 zákona o miestnych daniach.
(9) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Vyrubený poplatok je splatný :
a/ ak ide o poplatníka podľa ods. 7/ pís. a/ v dvanástich rovnakých splátkach
zaokrúhlených
na euro centy nahor /cez SIPO/ , podľa prílohy č. 1 alebo
naraz do 31. mája bežného roka, na ktorý sa poplatok vyrubuje.
b/ pri ostatných poplatníkoch jednorázovo do 31.mája bežného roka
(10) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže:
a) vierohodný doklad (v úradnom jazyku) , že sa v určenom období dlhodobo zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí
b) má prechodný pobyt mimo územia našej obce, čo preukáže potvrdením o prechodnom
pobyte z ohlasovne mestského úradu resp. obecného úradu a súčasne doloží doklad – potvrdenie
( z obce, mesta, mestskej časti ), že za komunálny odpad platí na príslušnom mestskom úrade
resp. obecnom úrade kde má prechodný pobyt

(11) Poplatok sa určuje na obdobie jedného roka.
§3
Spoločné ustanovenia
(1)
Správu miestneho poplatku vykonáva obec Chmeľov prostredníctvom starostu obce a
poverených zamestnancov obce.
(2)
Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestneho poplatku nemá hlavný
kontrolór obce Chmeľov .
(3)
Pri miestnom poplatku za odpad možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať
o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia
poplatku, ako aj doklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku len k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
§4
Záverečné ustanovenia
(1)Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu daní, poplatkov
a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009
Z. z. správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
(2)
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Chmeľov č. 2/2011 zo dňa 15.12.2010 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chmeľov.
(3)
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Chmeľov .
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov
dňa 10.12.2011 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012.

V Chmeľove dňa: 12.12.2011
..................................................
starosta obce

