Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 /2018
obce Kostolná pri Dunaji
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná pri Dunaji na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením
podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 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
Základné ustanovenie
Obec Kostolná pri Dunaji týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2019 miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

1.
2.

3.

§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona
č. 582/2004 Z. z.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Sadzby poplatku

1.

Obec Kostolná pri Dunaji stanovuje:
a) Sadzba poplatku pre fyzické osoby sa určuje nasledovne:
110 litrová zberná nádoba
16,00 EUR/osoba/rok
120 litrová zberná nádoba
19,00 EUR/osoba/rok
240 litrová zberná nádoba
38,00
38,00 EUR/osoba/rok
Za každú ďalšiu zbernú nádobu je poplatok nasledovný: 110 litrová = 16,00 EUR/rok; 120
litrová = 19,00 EUR/rok; 240 litrová = 38,00 EUR/rok.
b) Sadzba poplatku pre právnické osoby sa určuje nasledovne:
110 litrová zberná nádoba
22 EUR/osoba/
EUR/osoba/ro
osoba/rok
ro k
120 litrová zberná nádoba
22 EUR/osoba/rok
EUR/osoba/rok
240 litrová zberná nádoba
44 EUR/osoba/
EUR/osoba/rok
osoba/rok
c) Sadzba za odvoz komunálneho odpadu umiestneného v 1100 litrovej zbernej nádobe sa určuje
vo výške 285 EUR/rok.
EUR/rok

§5
Náležitosti vyberania poplatku
Poplatník uvedený v ust. § 77 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. je povinný oznámiť
správcovi dane priemerný počet zamestnancov znížený o zamestnancov, ktorí majú v obci trvalý
alebo prechodný pobyt.

1.
2.

1.
2.

§6
Postup
Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku
Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. nevyrubuje poplatok podľa § 4 ods. 1 písm. a) tohto
VZN rozhodnutím. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
Poplatník môže zaplatiť poplatok:
a) na účet správcu dane,
b) hotovosťou do pokladne.
§7
Vrátenie poplatku
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) písomná žiadosť o vrátenie poplatku,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, zánik
práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.).

§8
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok o 50 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba
v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 65 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, študentom ubytovaným v školskom internáte.
2.

Podkladmi pre zníženie poplatku sú:
a) potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávok v hmotnej núdzi,
b) preukaz ŤZP,
c) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní.

§9
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie správcu dane č. 5/2015 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 10
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v obci Kostolná pri Dunaji
dňa 27. 12. 2018
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce dňa 12. 12. 2018.
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce dňa 1. 1. 2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2019.
V súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. je potrebné ustanoviť skorší začiatok jeho
účinnosti od 1. 1. 2019 z dôvodu:
a) ohrozenia zabezpečenia riadneho fungovania obecného úradu a s tým spojené poskytovanie
základných služieb obyvateľom obce,

b) včasného uhrádzania záväzkov obce voči právnickým a fyzickým osobám vzniknutých z príslušných
zmluvných vzťahov.
Medzi služby, ktoré sú vo verejnom záujme a ktorých prevádzku obec považuje za dlhodobo ohrozenú
patrí najmä: zabezpečenie ochrany vodného zdroja, nepretržité a zdravotne nezávadné zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou; plánované odkanalizovanie obce; správa, údržba a stavebnotechnické
vybavenie miestnych komunikácií; údržba zelene a verejných priestranstiev. Dlhodobo neriešená situácia
štandardného zabezpečenia týchto služieb má za následok ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia,
zdravia a majetku obyvateľov obce. Navrhované zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností je v súlade
s ustanoveniami zákona o miestnych daniach. Výnosy z miestnej dane budú určené na účel rozvoja obce
a zabezpečenie chodu obce. V súlade so zásadami hospodárenia je majetok obce prostriedkom
dosahovania hospodárskeho a spoločenského pokroku (majetkom sú aj finančné prostriedky obce, ktoré
sú jeho príjmom alebo výnosom). Verejným záujmom sú také opatrenia, ktoré budú slúžiť občanom na
zvyšovanie životnej úrovne a prispievať k zdravému spôsobu života obyvateľov.

_____________________
Ing. Igor Šillo
starosta

