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OBEC POCHABANY
Obec Pochabany v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 v y d á v a pre územie obce Pochabany toto
Všeobecne záväzné nariadene č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady ktorým správca poplatku určuje podmienky vyberania tohto
poplatku pre katastrálne územie obce Pochabany.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len " VZN") upravuje podrobne podmienky
ukladania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Pochabany.
(2) Toto VZN určuje najmä sadzbu poplatku, podmienky vyberania poplatku, spôsob
preukazovania vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, podrobnosti a náležitosti
ohlasovacej povinnosti.
Čl.1
Predmet poplatku
(1) Poplatok sa platí za
a) zmesový komunálny odpad
b) drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín v rozsahu do 1 m3 ročne od fyzickej osoby.
(2) S účinnosťou od 1.7.2016 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.
čl.2
Platiteľ poplatku
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77
ods.2 až 4 a ods.7 zákona.
(2)Platiteľom poplatku je fyzická alebo právnická osoba určená v ust. § 77 ods. 5 zákona.
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čl.3
Určenie poplatku
(1)Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
(2)Základný ročný poplatok sa určí ako súčin počtu odvozov, sadzby a objemu odpadovej
nádoby ktorú poplatník používa.
(3)Poplatok sa nevyrubí právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá má
uzatvorený zmluvný vzťah z obcou Pochabany o spôsobe nakladania s odpadom a platení za
odpad.
čl.4
Sadzba poplatku
(1) V obci Pochabany je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu.
(2) Možnosti systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci:
 objem nádoby 110 l
 interval vývozu nádob: 1x alebo 2x mesačne
 mimoriadny vývoz: odpadové vrecia ( jednorazovo vytvorený zmesový komunálny
odpad napr. súkromné spoločenské akcie)
(3) Sadzba poplatku za zmesové komunálne odpady vzniknuté na území obce je stanovená
týmto VZN vo výške 0.030 €/liter € tz. 3,30 € za vývoz 110 l odpadovej nádoby.
(4) Sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu vzniknutého na
území obce je stanovená týmto VZN vo výške 0,030 € na 1 liter alebo 1 dm3.
(5) Sadzba poplatku za odpadové vrece: 2,00 €/kus
čl.5
Ohlasovacia povinnosť
(1) Každý poplatník, resp. patiteľ je povinný zapojiť sa do systém zberu zmesového
komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č.
582/2004 Z. z. do 30 dní
a) od vzniku povinnosti platiť poplatok
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť ktorá má vplyv na zmenu alebo zánik poplatkovej
povinnosti
(2) V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca
poplatku vychádza z posledných jemu známych údajov.
(3) Ak poplatník nepredloží, alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre vyrubenie
poplatku v stanovenej lehote, obec postupuje podľa § 48 zákona č. 563/2009 Z. z.
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čl. 6
Zníženie alebo odpustenie poplatku
(1) Obec poplatok zníži o 25 % alebo odpustí poplatníkovi ktorý preukáže na základe
hodnoverných dokladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce.
Hodnoverným dokladom pri zdržiavaní sa na území Slovenskej republiky:
 potvrdenie od zamestnávateľa o pracovnom pomere (týždňoví, turnusoví
zamestnanci)
 potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní ( študenti )
 potvrdenie od iného správcu dane, že poplatník zaplatil poplatok u neho
(osoby bývajúce v podnájme a iné)
Hodnoverným dokladom pri zdržiavaní sa mimo územia Slovenskej republiky je:
 potvrdenie od zamestnávateľa o pracovnom pomere,
 pracovná zmluva,
 potvrdenie o štúdiu v zahraničí.
(2) O zníženie alebo odpustenie poplatku možno žiadať pri splnení ustanovení čl. 6 ods.1
tohto VZN, a to v lehote do 30 dní od vzniku dôvodov pre zníženie alebo odpustenie.
(3) Obec o žiadosti o zníženie resp. odpustenie poplatku rozhodne do 70 dní od doručenia
žiadosti, ku ktorej budú priložené potrebné hodnoverné doklady.
Čl. 7
Platenie poplatku
(1) Poplatok za zmesové komunálne odpady sa platí na základe vystavenej faktúry.
(2) Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti priamo poverenému
zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad.
Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad
odovzdá na miesto určené obcou.
(3) Poplatky sa platia v hotovosti v pokladnici, prevodom z účtu v peňažnom ústave,
poštovým poukazom "U" alebo vkladom v hotovosti na účet správcu daní a poplatkov.
čl.8
Záverečné ustanovenia
(1) Správu miestneho poplatku vykonáva obec Pochabany prostredníctvom starostky obce
a poverenej referentky obce Pochabany.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce -správcu miestneho poplatku nemá hlavný
kontrolór obce Pochabany.
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(3) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR o miestnych
daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 563/2009 Z. z.
o správe daní ( daňový poriadok ) v znení neskorších predpisov.
(4) Toto VZN bolo schválené uznesením č. ......... Obecného zastupiteľstva Pochabany dňa
....................... a nadobúda účinnosť 1.1.2020.
(5) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Pochabany č. 1/2015 zo dňa 12.12.2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(6) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Pochabany.

V Pochabanoch, dňa .................................2019

Mária Štrbáková
starostka obce
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