OBEC STAKČÍN
SNP 574/6, 067 61 Stakčín
tel./fax: 057 7674309 email:
oustakcin@stonline.sk web:
www.stakcin.eu

Všeobecného záväzného nariadenia obce Stakčín
3/2016
o miestnom poplatku za zmesový komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez
škodlivín
na území obce Stakčín

(1) Miestny poplatok za zmesové komunálne odpady ( ďalej len „poplatok“) sa platí
za zmesové komunálne odpady, ktoré vznikajú na území obce
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok za zmesový komunálny odpad 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 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 (
ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúca sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
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 a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm.
b) 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 trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(4) Poplatok 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: 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.
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(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedené v odseku 2
tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(6)Sadzba poplatku je 0,0182 Eur za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa bodu 2
pism. a.
Sadzba poplatku za 1kus 110 l zbernej nádoby za 26 vývozov ročne je 24 Eur/rok pre
poplatníka podľa bodu 2 pism. b a c ( množstvový zber )
Sadzba poplatku za 1 ks 1100 l zbernej nádoby za 26 vývozov ročne je 240 Eur/rok pre
poplatníka podľa bodu 2b a 2c (množstvový zber)
(7) 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,
spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje: ak súčasne
požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych
daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(7a) Poplatník podľa bodu 2b a 2c je povinný nahlásiť obci Stakčín do 20.01. každý rok
počet a objem zberných nádob, za ktoré má povinnosť platiť poplatok, inak sa
poplatok vyrubí na základe posledného nahlásenia.
(8) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie 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.
(9) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.
(10) Splatnosť poplatku obec Stakčín stanovuje takto:
a) poplatok za domácnosť do 3 osôb do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
b) poplatok za domácnosť od 4 do 5 osôb v dvoch splátkach do 31.3 a 30.6. bežného roka
c) poplatok za domácnosť od 6 a viac osôb v štyroch splátkach a to do 31.3, 30.6. , 30.9. a
30.11 bežného roka,
d) poplatník podľa bodu 2b a 2c poplatok uhradí do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia
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(11) Obec Stakčín poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na
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základe nasledovných podkladov:
a) potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce
b) potvrdenia o prechodnom pobyte v inej obci a o zaplatení poplatku,
c) potvrdenia o návšteve školy,
d) potvrdenia o dlhodobom umiestnení v zdravotníckom zariadení alebo zariadení
sociálnych služieb,
e) potvrdenia cudzineckej polície o pobyte v zahraničí,
f) vo výnimočných prípadoch aj na základe čestného vyhlásenia o dlhodobom
zdržiavaní v zahraničí, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo
zdržiaval v zahraničí.
(12) Obec poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti
doručenej najneskôr do 30 dní, odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali s doloženými
potvrdeniami uvedenými v odseku 11 tohto článku. Poplatník nesmie byť dlžníkom
obce.
(13) Poplatok sa určuje na obdobie jedného roka
§2
(1) Miestny poplatok (ďalej len poplatok) za drobný stavebný odpad bez škodlivín sa platí
za drobný stavebný odpad bez škodlivín, ktorý vzniká na území obce
(2) Drobný stavebný odpad bez škodlivín je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, 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 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 (ďalej len poplatník)
(3) Poplatok za drobný stavebný odpad bez škodlivín poplatník uhrádza poverenému
pracovníkovi obce do pokladne obce o čom sa poplatníkovi následne vydá pokladničný
doklad
(4) Poplatok za drobný stavebný odpad bez škodlivín sa bude platiť len vtedy, keď
poplatník tento odpad odovzdá na miesto obcou určené
(5) Poplatok sa platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu bez
škodlivín na mieste obcou určené vyjadrené v kilogramoch do troch pracovných dní od
odovzdania drobného stavebného odpadu
(6) Sadzba poplatku sa určuje vo výške 0,050 €/1kg drobného stavebného odpadu bez
škodlivín
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§3
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie č.
3/2009.
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(2) Správu miestnych daní a poplatkov vykonáva obec Stakčín prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Stakčín.
(4) Obecné zastupiteľstvo obce Stakčín sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo dňa
17.12.2015.
§4
Účinnosť
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016
V Stakčíne dňa 17.12.2015

Ján Kerekanič starosta obce
Vyvesené po schválení: 17.12.2015
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