VZN 2/2019 o odpadoch

Obec Oravský
Podzámok

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
O ODPADOCH

VZN 2/2019 o odpadoch

Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku na základe § 6 odst.1 zákona SNR č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej
len „zákona“) a v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva pre územie obce Oravský Podzámok toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Oravský Podzámok

o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a
miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu

Obec
Oravský
Podzámok,
Obecné
zastupiteľstvo
v Oravskom
Podzámku
v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s §77 - 83 a súvisiacich
ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce
Oravský Podzámok
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§2
Základné ustanovenie
Obec Oravský Podzámok týmto VZN ukladá
s účinnosťou od 1.1.2019.

1.

§3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného
nariadenia je určenie náležitosti

2.

3.

miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 83
zákona č. 582/2004 Z.z..
Toto všeobecne záväzné nariadenie
upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku
v nadväznosti na zavedený zber
odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia
poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie,
zníženie a odpustenie poplatku.
Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím
obdobím poplatku rozumie kalendárny
rok.
§4
Systém zberu, prepravy
a zneškodňovania komunálneho
odpadu.
Obec zavedením vhodného systému
zberu odpadov:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber
a prepravu komunálnych odpadov
vznikajúcich na jej území za účelom
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v
súlade so Zákonom,
b) v rámci zavedeného systému
zberu odpadov zabezpečuje zberné
nádoby zodpovedajúce systému zberu

komunálnych odpadov v obci,
c) zabezpečuje priestor, kde môžu
občania odovzdávať oddelené zložky
komunálnych odpadov v rámci
separovaného zberu,
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d) zabezpečuje podľa potreby,
najmenej dvakrát do roka, zber a
prepravu objemných odpadov za
účelom ich
zhodnotenia
alebo
zneškodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácností
bez obsahu škodlivín.
§5
Zavedený systém zberu, prepravy
a zneškodňovania komunálneho
odpadu
1. V obci sú zavedené nasledujúce
systémy zberu komunálnych odpadov:
a) do 110 l popolníc-kuka nádob,
b) do
veľkoobjemových
kontajnerov,
c) individuálny odvoz, zber na
základe zmluvy s prepravcom
resp.organizáciou,
zodpovednou za prepravu
d) do 1100 l zberných nádob,
e) množstvový zber.
2. Zber do 110 l popolníc – kuka nádob
je
uskutočňovaný
odvozom
realizovaným 1x týždenne. Počet
odvozov
je
upravený
podľa
žetónového systému.
Popolnicu je možné zakúpiť na
miestnom Obecnom úrade v Oravskom
Podzámku.
3. Na zber odpadov producentmi
odpadov, ktorými sú fyzické osoby, je
možné
využiť
existujúce
veľkoobjemové
kontajnery
min.
2 krát počas roka.
4. Fyzické
osoby
oprávnené
na
podnikanie a právnické osoby môžu
zneškodňovať komunálny odpad aj
prostredníctvom vlastných dohôd,
ktoré majú uzatvorené s oprávnenými
organizáciami. V tomto prípade sú
povinné tieto subjekty predložiť obci
kópiu platnej zmluvy a doklad
o úhrade poplatkov za príslušné
obdobie. V tomto prípade takýto
subjekt je oslobodený od poplatku za
zneškodňovanie odpadu za preukázané
obdobie.
5. Na zber drobného stavebného odpadu
je v obci vyčlenená vhodná lokalita.

6. V obci je zavedený nasledujúci
separovaný zber:
a) železo a farebné kovy
b) papier
c) olovené akumulátory a batérie
(monočlánky), elektronický šrot
d) sklo
e) plasty
f) obaly z tetrapackov
g) pneumatiky
h) biologicky rozložiteľný odpad
i) elektronický odpad
7. Železný šrot a farebné kovy je povin
nosť zhromažďovať vedľa
veľkoobjemových kontajnerov resp.
do dvora ZŠ s MŠ na vyhradené
miesto alebo odovzdávať organizácii,
ktorá je oprávnená na nakladanie
s týmto odpadom.
8. Vyseparovaný papierový odpad je
povinnosť
zhromažďovať
vedľa
veľkoobjemových kontajnerov resp.
do dvora ZŠ s MŠ na vyhradené
miesto resp. odovzdať ako druhotnú
surovinu na vyhradené miesto, alebo
organizácii, ktorá je oprávnená na
nakladanie s týmto odpadom.
9. Staré resp. vybité olovené akumulátory
a batérie - monočlánky sú po vyhlásení
zbierané
prostredníctvom
zamestnancov OcÚ min. 2 x ročne
10. Na zber skleneného odpadu po
odstránení nesklenných častí (napr.
uzáverov) sú umiestnené zberné
kontajnery pri Potravinách JEDNOTA,
pri železničnej stanici, pri bytovkách
píly, na OcÚ, pri pošte, v Dolnej
Lehote pri Potravinách Jednota, na
konci obce smerom na Pribiš, v časti
Za voda pri dome súp. č. 312, pri
futbalovom ihrisku, miestna časť
Stodolisko pri autobusovej zastávke.
11. Plasty zbavené nečistôt sú zbierané
každý týždeň po obci.
12.
Zoznam organizácií, ktoré majú
s obcou uzavretú zmluvu na nakladanie
s odpadmi je prístupný k nahliadnutiu na
obecnom úrade.
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§6
Množstvový zber
V obci Oravský Podzámok je zavedený
množstvový zber pre právnické osoby a
fyzické osoby – podnikateľov.
§7
Sadzby poplatku
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Obec Oravský Podzámok stanovuje pri
množstvovom zbere sadzbu poplatku
0,1659 EUR za jeden kilogram
komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov.
Obec Oravský Podzámok stanovuje
sadzbu poplatku 0,0466 EUR za osobu
a kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa
nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.
Obec určuje poplatok za drobný stavebný
odpad ako súčin sadzby poplatku a
množstva drobného stavebného odpadu v
kilogramoch.
Pre poplatníkov, ktorí majú na území obce
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
užívajú byt alebo nehnuteľnosť je sadzba
poplatku 0,015 EUR za kilogram
drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
Poplatok za drobný stavebný odpad sa
nevyrubuje rozhodnutím. Poplatok sa
vyberá v eurách, v hotovosti .
Ostatné poplatky sú uvedené v prílohe č. 1
tohto VZN, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú
súčasť.

v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr
v lehote splatnosti prvej splátky.
4.
Poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým
komunálnym odpadom,
b) činnosti
nakladania
s biologický
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,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých
nákladov podľa osobitného predpisu.
§9
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie
poplatku pri množstvovom zbere
1.

2.

§8
Postup obce pri vyrubení poplatku
a splatnosť poplatku
1.

2.

3.

Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004
Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím platobným výmerom na celé zdaňovacie
obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do
15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, v prípade, že
sa jedná o poplatok vyšší ako 29,87 EUR,
sú určené 2 splátky .
Obec môže určiť platenie poplatku
v splátkach, pričom splátky poplatku sú
splatné v lehotách určených obcou v
rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
Daňovník môže vyrubený poplatok,
ktorým bola rozhodnutím obce určená

Poplatníci, u ktorých je zavedený
množstvový zber platia poplatok na
základe písomného predpisu doručeného
Obcou Oravský Podzámok.
Poplatok je možné uhradiť na základe
identifikačných údajov, ktoré obdrží
platiteľ v písomnej forme od správcu
poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo,
b) hotovostným vkladom na účet správcu
poplatku v peňažnom ústave alebo,
c) hotovostnou platbou v pokladni
Obecného úradu v Oravskom
Podzámku.
§ 10
Vrátenie poplatku

1.

2.

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú
časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho
obdobia a preukáže splnenie podmienok
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia
(napr.: zrušenie trvalého resp.
prechodného pobytu, zánik práva
užívania nehnuteľností a pod.),
c) úmrtie.
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a priestranstiev, ktoré sú v správe
obce, a pri údržbe verejnej zelene
vrátane parkov a cintorínov, ale iba za
výsledok týchto činností, ktorým je
odpad.
3. Poplatok platí
a) fyzická osoba, ktorá nie je
podnikateľom a má v obci trvalý
pobyt
alebo prechodný pobyt, (za
poplatok
obdrží poplatník 4 žetóny na vývoz
KO), suma za osobu je 17 EUR/rok
b) právnická osoba alebo fyzická
osoba podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká
komunálny odpad a ktorá vlastní alebo
má
v prenájme
nehnuteľnosť,
nachádzajúcu sa na území obce,
určenú na podnikanie, cenník je
uvedený v prílohe tohto VZN.
c) fyzická osoba alebo právnická
osoba ktorá je vlastníkom alebo
užívateľom
nehnuteľnosti,
nachádzajúcej sa na území obce
a slúžiacej na prechodné ubytovanie,
individuálnu rekreáciu, ako záhrada,
byt alebo nebytový priestor
sumou 19,92 € rok /(za
poplatok obdrží poplatník 4 ks
žetónov)
d) študenti stredných a vysokých škôl
– 8,50 EUR /rok (za poplatok obdrží
poplatník 2 žetóny na vývoz KO).
4. Po uhradení miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a po vyčerpaní
žetónov na odvoz komunálneho
odpadu je možné dokúpiť ďalšie
žetóny na odvoz komunálneho
odpadu na Obecnom úrade
v Oravskom Podzámku. Cena
1 žetónu sa určuje na sumu 2,00 €.
5. Žetóny nepoužité v danom
roku sa môžu použiť
v nasledujúcom roku.

§ 11
Zníženie poplatku
Obec na základe písomnej žiadosti
poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za
obdobie, za ktoré poplatník správcovi
dane preukáže na základe podkladov, že
viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce Oravský Podzámok
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú
hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu
poplatníka mimo obce Oravský
Podzámok, a to :
a) potvrdenie študentského domova
alebo internátu o ubytovaní,
b) pri práci vykonávanej mimo územia
obce alebo SR potvrdenie
zamestnávateľa o zamestnaní spolu
s potvrdením alebo dokladom
o ubytovaní,
c) iný hodnoverný doklad schválený
správcom dane.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je
v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj preklad,
pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením poplatníka.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník
neuplatní nárok na zníženie poplatku do
28.02. príslušného kalendárneho roka
podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady podľa ods.
2/, nárok na zníženie poplatku za toto
obdobie zaniká.
1.

§ 12
Miestny poplatok za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov
1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov ktoré vznikli na území
obce sa platí obci miestny poplatok (v
ďalšom len „poplatok“). Poplatky sú
určené v prílohe tohto VZN, ktorý je
jeho neoddeliteľnou súčasťou.
2. Poplatok sa nevyberá za činnosti obce
pri čistení verejných komunikácií

§ 13
Odpustenie poplatku
1.

Obec na základe písomnej žiadosti
poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník správcovi dane preukáže na
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2.

základe podkladov, že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území obce Oravský
Podzámok
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú
hodnoverné doklady, z ktorých
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu
poplatníka mimo obce Oravský
Podzámok, a to :
a) potvrdenie nápravno-výchovného
zariadenia o výkone väzby alebo
trestu,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho
služby zdravotnej starostlivosti
pobytovou formou,
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho
sociálne služby pobytovou formou,
d) iný hodnoverný doklad schválený
správcom dane.
§ 14
Splatnosť poplatku tuhých
komunálnych odpadov

1.

Pri platbe v hotovosti alebo na účet obce
je splatnosť vyrubená:
Poplatok je splatný do 15 dní od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Daňovník môže vyrubený poplatok
ktorým bolo rozhodnutím obce určený
v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr
v lehote splatnosti prvej splátky.
§ 15
Splatnosť poplatku za stočné

1.

Poplatok za stočné je splatný do 15 dní po
doručení faktúry.
a) Sadzba poplatku za dodanie
splaškových
vôd zo žúmp od
obyvateľov obce do ČOV, ktorí nie sú
napojení na kanalizáciu je pre FO
0,70 €/ m3 a pre FO – podnikateľov
a PO je 1 €/m3. Sadzba poplatku za
dodanie
splaškových
vôd
od
obyvateľov obce napojených na ČOV
je pre FO 0,70 €/m3 a pre FO –
podnikateľov a PO je 1 €/m3.
b) Za likvidáciu odpadových vôd na
ČOV obec Oravský Podzámok
vyfakturuje ELIT Cargo s.r.o. 2,00 €/ m3
(dve EUR), podľa množstva na dodacom
liste.

§ 16
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť
rozhodnutím.
Podmienky zníženia poplatku sú uvedené
v prílohe č. 2 tohto VZN.
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Oravský Podzámok č. 2/2017.
§ 18
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku
sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 13.12.2018 a toto VZN
nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.

Mgr. Jozef Záhora
starosta obce
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Príloha č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
1. Poplatky za zber, zvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov od 01.01.2019 do popolnice
110 l, 1100 l nádob a obecných veľkoobjemových kontajnerov vo výške na deň:
Sadzba pre fyzické osoby:
a) 0,0466 € /17 EUR rok/
b) Množstvový zber: 0,1659 EUR za jeden kilogram komunálnych odpadov
c) 0,015 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín , a zároveň
obec tento poplatok o 100 % znižuje

Mgr. Jozef Záhora
starosta obce
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Príloha č. 2
Všeobecne záväzného nariadenia
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Podľa § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo
odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Podmienky zníženia poplatku o 50 %:
1. Občan, ktorý sa preukáže preukazom ZŤP a ZŤP - S a je v hmotnej núdzi.
2. Potvrdenie o návšteve školy (študenti študujúci mimo Oravského Podzámku do 60 km
doložia aj doklad o ubytovaní).
3. Doklad o poberaní dávok v hmotnej núdzi.
4. Potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry), že poplatník je ich zamestnancom k
určenému obdobiu a miesto výkonu práce poplatníka je mimo miesto jeho trvalého
pobytu.
5. Pracovná zmluva.
6. Nájomná zmluva.
7. Potvrdenie od príslušného mestského (obecného) úradu o tom, že sa poplatník zdržuje
v ich meste (obci), kde si zároveň uhrádza poplatok za komunálny odpad.
8. Doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení.
9. Občania, ktorí dosiahnu vek 62 a viac rokov k 31.12. predošlého zdaňovacieho
obdobia, pričom sa nepožaduje doklad o dosiahnutí veku ani iný doklad.
K žiadosti o zníženie poplatku žiadateľ doloží: Doklad o tom, že občan je v hmotnej núdzi,
preukaz ZŤP, ZŤP-S.
Uvedené doklady je potrebné doložiť najneskôr do 28.2. zdaňovacieho obdobia.
V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady, ktoré nie sú
správcom dane akceptovateľné podľa §6 bod 6 správca dane poplatníkovi úľavu neposkytne, pripadne
poplatok neodpustí. Správca dane nie je povinný poplatníka vyzývať na doplnenie takýchto dokladov.
Doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku môže podať poplatník aj za ostatných členov spoločnej
domácnosti, za ktoré plní poplatkovú povinnosť.
Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať doklady na
zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne s dátumom za určené obdobie. Podmienkou na
odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa zdržiava
alebo bude zdržiavať v zdaňovacom období dlhodobo mimo obce Oravský Podzámok. Dátum
vystavenia dokladu, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na
odpustenie poplatku vrátane uvedenia dátumu od kedy a do kedy bol (alebo bude) poplatník mimo
obce Oravský Podzámok.
Mgr. Jozef Záhora
starosta obce
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