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Obecné zastupiteľstvo v Koňuši na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. SNR č. 511/1992 Zb. z. o správe daní a poplatkov
v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Koňuš toto:

V Š E O B E C N É Z ÁV Ä Z N É N A R I A D E N I E
č. 1/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Koňuš

I. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestny
poplatok“) na území obce Koňuš
2) Obec Koňuš na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
II. časť
MIESTNY POPLATOK
§9
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá
je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradou, 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“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako na podnikani,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania
3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia
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 (to neplatí, ak je v obci zavedený množstevný zber).
4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obce 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. Ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov
alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
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 ods. 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
6) Sadzba poplatku je:
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu
osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci s pravidelným cyklom
vývozov sa určuje výška poplatku 7 € na osobu / kalendárny rok,
b) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu, ktorá/ý
je neobývaný a nachádza sa v zastavanom území obce s pravidelným cyklom vývozov
sa určuje výška poplatku 4 € na nehnuteľnosť / kalendárny rok,
c) FO alebo PO, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti alebo užívateľom nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na podnikanie sa určuje výška
poplatku 34 € / rok,
d) veľkoobjemové kontajnery o objeme 7 m3 v IBV s nepravidelným vývozom pre FO
a PO – podnikateľa – platba hmotnosti odpadov v tonách a nákladov na dopravu.
7) Miestny poplatok pre zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
odpadov vyrubí obec každoročne platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže,
že využíva množstevný zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto VZN, obec
poplatok platobným výmerom nevyrubí. Pri platení poplatku platobným výmerom za daný
kalendárny rok vychádza obec z posledných jemu známych údajov v čase vydávania platobného
výmeru.
8) Obec, ktorá poplatok spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
v jednotlivých prípadoch poplatok uvedený v § 1 ods. 2 znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa §
10 ods. 4 alebo môže poplatok uvedený v § 1 ods. 2 odpustiť. S účinnosťou od 1.1.2008
sa priznáva zníženie poplatku v nasledovných prípadoch:
- študenti stredných a vysokých škôl, ubytovaní v meste, ktoré je sídlom školy – 4 €
- študenti v zahraničí – 4 €
- stáže, dlhodobé pobyty v zahraničí s dobou trvania dlhšou ako 3 mesiace - 4 €
- obyvatelia nad 70 rokov – 4 €
Odpustenie alebo zníženie poplatku obec priznáva na základe písomnej žiadosti, podanej
do 28.2. príslušného roka, s výnimkou občanov starších ako 70 rokov. Žiadosť bude prejednaná
až po zdokladovaní oprávnenia jej priznania doložením príslušných dokladov:
- právoplatná pracovná zmluva
- potvrdenie o návšteve školy, zaplatení internátu resp. študentského domova
- potvrdenie o stáži, dlhodobých pobytov v zahraničí a v prechodných pobytoch
a dobou trvania viac ako 3 mesiace, príp. čestné vyhlásenie
9) Príjem poplatku za odpad môže obec použiť iba na úhradu výdavkov v rámci nakladania
s odpadmi.
10) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa,
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm.
b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, identifikačné číslo (IČO),

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach
(ak je zavedený množstevný zber), spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
d) uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83
zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku.
11) Poplatník je oprávnený podať obcí ohlásenia aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu,
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
12) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
13) Splatnosť poplatku je 31.5. príslušného roka.
III. časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
Spoločné ustanovenia
1) Správu miestneho poplatku vykonáva obec Koňuš, prostredníctvom starostu obce a poverených
zamestnancov obce Koňuš.
§ 11
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
SNR č. 511/1992 Zb. z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2) Na tomto všeobecnom záväznom nariadení obce Koňuš sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Koňuši dňa 10. 12. 2011.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa zrušuje III. časť- Miestny poplatok
vo VZN obce Koňuš č.1/2009 zo dňa 1. 12. 2008 o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4) Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Koňuši.
5) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.
V Koňuši, dňa 10. 12. 2011

Mgr. Jozef Hrinkanič
starosta obce

