Mestské zastupiteľstvo v Medzilaborciach v súlade s ustanovením §6 ods. a §11 ods.4g
zákona č.369/90.Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §39 odst.4 zákona
č.223/2001 o odpadoch a §77 zákona č.582/2004, Z.z. O miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na svojom zasadnutí dňa
15.12.2011 schválilo

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD č. 4/2011

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Mesto Medzilaborce (ďalej len „mesto“) vyberá miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad,
ktorý vzniká pri stavebných prácach, na ktoré sa nevyžaduje ohlásenie stavebnému
úradu, resp. stavebné povolenie, alebo stavebné práce nie sú realizované
dodávateľským spôsobom a jeho objem neprekročí 1m³/rok.
2. Správu poplatku vykonáva mesto (ďalej len „správca poplatku“) a poplatok je
príjmom rozpočtu mesta.
3. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na
území mesta. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov
spojených s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

ČLÁNOK II.
POPLATNÍK

1) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad platí poplatník , ktorým je
(§77 zákona č.582/2004, Z.z.):
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, 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 podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
2) Ak má osoba podľa odseku 1 písm.a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak táto je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu(§77, odst.3 zákona č.558/2004, Z.z.).

ČLÁNOK III.
SADZBA POPLATKU (fyzické osoby, ktoré nie sú podnikatelia)

Mesto Medzilaborce, m.č. Borov a Vydraň
a) Jednočlenná domácnosť
b) Dvojčlenná domácnosť
c) Trojčlenná domácnosť
d) Štvorčlenná domácnosť
e) Päť a viacčlenná domácnosť

0,0365 €/osoba/deň
0,0365 €/osoba/deň
0,0365 €/osoba/deň
0,0319 €/osoba/deň
0,0292 €/osoba/deň

ČLÁNOK IV.
SADZBA POPLATKU (fyzické osoby a právnické osoby – podnikatelia)

1. Výška sadzba pre výpočet poplatku na príslušný rok sa stanovuje ako súčin základnej
sadzby na osobu a deň (podľa druhu činnosti), priemerného počtu pracovných dní v
príslušnom roku a priemerného počtu pracovníkov [§78, odst.1, písm.b) a §79, ods.3
zákona 582/2004, Z.z.].
2. Pre jednotlivé firmy a organizácie pôsobiace na území mesta výška základnej sadzby
na osobu a deň sa stanovuje nasledovne:
a) verejná správa, úrady, kultúrne zariadenia a niektoré služby ( polícia, správa ciest,
katastrálne úrady, vodárne, farské úrady, železnice a pod.) - 0,050 € na osobu a
deň,
b) školy a školské zariadenia, detské domovy a zdravotnícke zariadenia - 0,010 € na
osobu a deň,
c) banky, poisťovne, lekárne, stávkové kancelárie - 0,110 € na osobu a deň,
d) domy sociálnej starostlivosti - 0,017 € na osobu a deň,
e) reštauračné služby a pohostinstvá :
• do 10 zamestnancov - 0,100 € na osobu a deň,
• každý zamestnanec nad 10 - 0,020 € na osobu a deň,
f) potravinárske predajne, predajne mäsa a zeleniny a ostatné obchodné jednotky 0,103 € na osobu a deň,
g) výrobné prevádzky:
• do 50 zamestnancov - 0,050 € na osobu a deň,
• každý zamestnanec nad 50 – 0,013 € na osobu a deň,
h) nehnuteľnosti slúžiace na rekreáciu na prechodné ubytovanie a rekreáciu - 0,050 €
na osobu a deň. (minimálny poplatok je 5 €).
3. Pri zavedení množstvového zberu výška poplatku sa stanovuje 0,0199 za liter alebo
dm³ komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, alebo 0,0664 za
jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov t.j.: súčin
frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby alebo hmotnosti komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu [§78, odst.1, písm.a)].
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku II.,
odst.1 tohto VZN. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

ČLÁNOK V.
OHLÁSENIE

1. poplatník je povinný do jedného mesiaca, odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá ma 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 (§80 zákona 582/2004 Z.z.):
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba
podľa článku II., odst.1 písm.b) alebo písm.c) tohto VZN 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 množstvový zber), 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 ,
d) 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 hnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať,
e) poplatník je povinný doručiť správcovi poplatku vyhlásenie platiteľa poplatku,
ktorého náležitosti sú uvedené v prílohe č.1 tohto VZN,
2. Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje získané na základe VZN podľa
osobitného predpisu.
ČLÁNOK VI.
VYRÚBENIE POPLATKU

1. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
2. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa §80 zákona č.582/2004, Z.z. Zistí, že
poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti,
ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, obec
upraví výšku poplatku v nasledujúcom období podľa okolnosti, ktoré nastali (správca
poplatku dovyrubi nedoplatok alebo oznámi preplatok do konca januára nasledujúceho
roku §81, ods.1 a 2 zákona č.582/2004, Z.z.).
ČLÁNOK VII.
PLATENIE POPLATKU

1. Vyrubené poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné zaplatiť
formou štvrťročných alebo polročných splátok na účet mesta, ktorý je účelovo viazaný
na úhradu nákladov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
2. Vyrubený poplatok je možné uhradiť aj cestou SIPO v dvanástich mesačných
splátkach.
3. Poplatok za stratu zbernej nádoby (orientačná cena):
•
110 l nádoba ….......... 30 €
• 1100 l nádoba ….......... 260 €

ČLÁNOK VIII.
VRÁTENIE POPLATKU

Ak poplatník uhradí obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti do
30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia
platobného obdobia, za ktorý bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok
nižší ako 2,32€ (§82, zákona č.582/2004, Z.z.).

ČLÁNOK IX.
ZNÍŽENIE POPLATKU

1. Správca poplatku zníži vyrubený poplatok za obdobie, na ktoré poplatník predloží
nasledovné podklady:
a) pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie, čestné prehlásenie, že sa zdržiava
mimo územia SR,
• zníženie poplatku po 90 dňoch o 8,298 €,
• po 3 rokoch odpustenie poplatku,
b) doklad, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, po dobu viac ako 90
po sebe idúcich dní (doklad o zaplatení v inej obci) poplatok bude odpustený,
c) po predložení potvrdenia o prechodnom pobyte, potvrdenie zo školy, potvrdenie o
ubytovaní v študentskom domove, od zamestnávateľa, že pracuje mimo okresu
trvalého bydliska.
• zníženie poplatku o 8,298 €,
d) osamelo žijúce osoby nad 70 rokov,
• zníženie poplatku o 4,98 €,
e) ostatné osoby nad 70 rokov,
• zníženie poplatku o 1,66 €,
f) preukaz ZŤP a ZŤPS,
• zníženie poplatku o 1,66 €,
g) preukaz držiteľa Jánskeho plakety,
• zníženie poplatku o 1,66 €.
2. Poplatník si môže uplatniť zníženie poplatku iba v jednom z uvedených prípadov.
3. Odpustenie alebo zníženie poplatku sa priznáva na základe písomnej žiadosti podanej
do 30. septembra bežného roka a platí pre príslušný kalendárny rok. Poplatník je
povinný každoročne preukázať nárok na zľavu k stanovenému termínu.
4. Neuplatnenie si úľavy poplatku v stanovenej lehote má za následok jej zánik v
bežnom spoplatňovacom období.
ČLÁNOK X.
ODPUSTENIE POPLATKU

1. U osôb imobilných, vyžadujúcich si nepretržitú starostlivosť po predložení potvrdenia
od ošetrujúceho lekára.
2. Poplatok za príslušný rok bude odpustený za novonarodené deti v priebehu roka.
3. Osobám, ktoré sú vo výkone trestu.

ČLÁNOK XI.
SANKCIE

1. Ak vyrubený poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad nebude
zaplatený včas, alebo v plnej výške, správca poplatku môže tento poplatok zvýšiť až o
50%.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom, za ktorý môže byť uložená pokuta do
výšky 165,97 €.
3. Primátor mesta za porušenie tohto VZN môže uložiť právnickej osobe až do výšky
6638,78 €.
ČLÁNOK XII.
ÚČINNOSŤ

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2012
2. Týmto nariadením sa ruší VZN o miestnom poplatku za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov č.5/2007 zo
dňa 30.11.2007.

........................................................
Primátor mesta

