SIEDMA ČAŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 22
Základné ustanovenia
1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2/ Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo 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,
b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na iný účel ako podnikanie
c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania
3/ Na území obce je zavedený separovaný zber. Separovaný zber je zber oddelených zložiek
komunálnych odpadov. Separuje sa podľa kalendára zvozu sklo, plast, železo, pneumatiky
a elektronický šrot. Na základe zavedeného separovaného zberu triedia odpad aj v Základnej
škole a Materskej škole žiaci .
Na území obce zabezpečuje zber a preprava nebezpečných odpadov a to opotrebovaných batérií
a odpadových olejov.
4/ Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§ 23
Sadzba poplatku
1. Obec Staškov stanovuje sadzbu poplatku pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný
pobyt v obci , ktorí užívajú 110 l zbernú nádobu 0,0455 € /1 l / 5 € /110 l / 1 žetón
na kalendárny rok:
15 €/ občan/ rok / 3 žetóny
2. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stanovuje pre právnické
a fyzické osoby- podnikateľov, ktoré užívajú zbernú nádobu 110 1 0,0455 € /liter/ 5 €/ 110 l/
1 ks žetón /príloha č. 1/
3. Sadzba poplatku pre občanov žijúcich v lokalitách , kde je odvoz komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov zabezpečovaný veľkoobjemovými kontajnermi, sa stanovuje
na fyzickú osobu, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v obci: 0,0455 €/1 l/ 5 €/110 l/ 1 žetón
na kalendárny rok:
15 €/ občan/ rok / 3 žetóny
4. Fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý alebo prechodný pobyt ale je oprávnená užívať stavbu alebo
jej časť,/vlastník rekreačnej chaty, chalupy/, objekt/ak nie je stavbou/ sa stanovuje poplatok
0,0455 €/1 l/ 5 € /110 l/ 1 žetón
na kalendárny rok:
15 €/ občan/ rok / 3 žetóny
5. Ak poplatník zaplatí žetóny podľa § 24 ods. 1 a nebudú mu postačovať na likvidáciu odpadu ,
môže si občan zakúpiť ďalšie po 2,50 € / 1ks.
§24
Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do
30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť:
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a zároveň rovnaké identifikačné
údaje iných osôb, ktoré žijú s poplatníkom v spoločnej domácnosti a poplatník prevzal za nich
povinnosť platenia poplatku.
b/ názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku, najmä na zánik alebo zníženie poplatku, spolu s ohlásením
predloží aj doklady potvrdzujúce uvedené údaje
§25
Vyrubenie a platenie poplatku
1. Obec vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Po zaplatení poplatku užívatelia smetných
nádob obdržia nevyhnutný počet žetónov.

§26
Odpustenie poplatku
1. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe
podkladov, že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
Odpustenie poplatku sa poskytne na základe dokladu o štúdiu v zahraničí alebo pracovného povolenia
alebo preukázateľného dokladu o pobyte v zahraničí.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady.
Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť:
- potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo pracovnú
zmluvu alebo pracovné povolenie /v prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku,
je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Poplatník
pravdivosť prekladu potvrdí svojím vlastnoručným podpisom/.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
- potvrdenie o štúdiu
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
- potvrdenie zamestnávateľa o práci mimo obce s poskytnutým ubytovaním
§ 27
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
1/ Prípady zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona:
a/ osoby ZŤP a dlhodobo chorí umiestnení v zariadení zdravotnej starostlivosti najmenej 3 mesiace
alebo občania nad 70 rokov
50 %
b/ študenti umiestnení v internáte
50 %
c/ osoby, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci, ale sú z obce odsťahované
100 %
d/ občania, ktorý pracujú mimo trvalého bydliska a sú ubytovaní v ubytovacích zariadeniach 50 %

Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť:
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii
- potvrdenie o štúdiu
- potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v mieste kde sa zdržiava a býva
- potvrdenie zamestnávateľa o práci mimo obce s poskytnutým ubytovaním
§ 28
Zberná nádoba
V cene poplatku je zakonponovaný nárok vlastníkov nehnuteľnosti na zbernú nádobu.
Nárok vzniká po desiatich rokoch od výmeny zbernej nádoby / popolnice/.

ÓSMA ČASŤ
§ 29
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ostatné náležitosti, ktoré neupravuje toto VZN sa riadia príslušnými právnymi normami.
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady v obci Staškov sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenia
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré bolo
platné s účinnosťou od 1.1.2014
§ 31
Právoplatnosť a účinnosť
Toto VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady bolo schválené uznesením č. 10 /2014 Obecného zastupiteľstva v Staškove dňa 12.12.2014
Účinnosť zavedených miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v zmysle tohto VZN je od 1. januára 2015.

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

Príloha č. 1

Pre právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov, ktorí užívajú nádoby
110 l 5 € / 1 žetón
1. Výška poplatku je závislá od počtu zamestnancov a bola stanovená pre rok 2015
následovne:
a/ stravovacie a pohostinské zariadenia za každého zamestnanca
/110 l x 7 žet/
b/ predajne potravín, rozličný tovar, textil novinový stánok, ostatné predajne a cukr. výroba
za každého zamestnanca
/110 l x 12 žet/
c/ kvetinárstvo
/110 l x 12 žet /
d/ holičstvo, kaderníctvo
/110 l x 12 žet /
e/ remeselné práce, priemyselné prevádzky /iba komunál. odpad/ - za každého zamestnanca
/110 l x 2 žet /
f/ nehnuteľnosť – Slovenská pošta
/ 110 l x 12 žet /
g/ zdravotnícke zariadenia
/110 l x 6 žet /
2. Za zamestnanca sa považuje aj fyzická osoba a podnikateľ.
3. Tieto sadzby poplatkov platia pre všetkých občanov Staškova, vrátane tých, ktorý
používajú VOK – 5 m3 a 7 m3 a pre všetky fyzické a právnické osoby podnikajúce
v obci.

