VZN Obce Nové Sady č. 41/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Nové Sady v súlade s ustanovením § 6, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v platnom znení
vydáva
VZN Obce Nové Sady č. 41/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
§1
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Nových Sadoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady ukladá s účinnosťou od 1.januára 2020 miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a.) sadzby poplatku
b.) spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zber
c.) spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku za osobu na kalendárny rok
d.) podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
e.) podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti,
pri znížení alebo odpustení poplatku.
3. Zdaňovacím obdobím poplatku pre účely tohto VZN sa rozumie kalendárny rok.
§2
Sadzby poplatku
1. Pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podnikajú zabezpečuje obec množstvový
zber. Správca dane Obec Nové Sady (ďalej len správca) stanovuje pri množstvovom
zbere sadzbu poplatku 0,015 € za liter = 16,50 € vývoz - 1100 litr. nádoba – ročne
429,00 €, 0,018 € za liter = 1,98 € vývoz – 110 litr. nádoba – ročne 51,48 €, 2,16 €
vývoz – 120 litr. nádoba – ročne 56,16 €, 4,32 € vývoz – 240 lit.nádoba – ročne
112,32 € .

2. Obec stanovuje množstvový zber drobného stavebného odpadu pre fyzické osoby.Za
drobný stavebný odpad sa platí poplatok vo výške 0,06 € za kg. Poplatok zaplatí
poplatník v hotovosti poverenému zamestnancovi obce, o čom sa mu následne vydá
príjmový pokladničný doklad. Tento poplatok platí poplatník aj viackrát v priebehu
zdaňovacieho obdobia a to zakaždým, keď odovzdá drobný stavebný odpad.
3. Správca dane stanovuje paušálny poplatok za komunálne odpady na osobu
a kalendárny deň pre všetky fyzické osoby (občan prihlásený na trvalý pobyt, občan
prihlásený na prechodný pobyt, vlastník nehnuteľnosti – stavby, ak nie je prihlásený
na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt) vo výške 0 07398 € za osobu a deň = 27,00 €
na občana ročne.
4. Frekvencia vývozov je 26 vývozov ročne.
5. Každá právnická osoba a fyzická osoba, ktorá podniká a bude využívať množstvový
zber, oznámi Obci Nové Sady nasledovné údaje:
a./ identifikačné údaje poplatníka
b./ objem a množstvo smetných nádob, ktoré požaduje vyvážať
d./ spôsob uhrádzania poplatkov.
§3
Vznik a zánik povinnosti platiť poplatok, oznamovacia povinnosť
1. Povinnosť platiť poplatok vzniká 1.januára a končí 31. decembra príslušného
kalendárneho roka.
2. Poplatník je povinný oznámiť obci všetky zmeny osobných údajov, ktoré
ovplyvňujú výšku poplatku (narodenie dieťaťa, úmrtie člena domácnosti,
prihlásenie alebo odhlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt)
3. Obec na základe oznámenia upraví výšku poplatku a preplatok vyšší ako 3,00 €
poplatníkovi vráti do 30 dní.
4. Zníženie poplatku je možné iba u poplatníkov, ktorí platia poplatok z titulu
trvalého alebo prechodného pobytu v obci, (nie z titulu vlastníctva rodinného
domu) po predložení individuálnej žiadosti, ktorú poplatník predloží obci.
Poplatník je povinný k žiadosti o zníženie poplatku preukázať svoju neprítomnosť
v obci v období, na ktoré požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku
nasledovným spôsobom:
a.)pri dlhodobom pobyte mimo trvalého bydliska z dôvodu výkonu práce alebo
štúdia a ak je tam prihlásený na prechodný pobyt potvrdením o zaplatení poplatku
za komunálny odpad na území inej obce alebo mesta – poplatok bude odpustený.
Ak nepredloží uvedený doklad, je povinný zaplatiť poplatok v plnej výške za
trvalý pobyt.
b. ) pri dlhodobom pobyte v zahraničí – povolenie na pobyt v inom štáte,
potvrdenie, že sa zdržiava určitú dobu na území iného štátu, resp. fotokópiu
vycestovacej doložky, pracovného povolenia, pracovnej zmluvy a pod.
c.) pri výkone väzby alebo trestu odňatia slobody – potvrdenie z ústavu pre výkon
väzby alebo ústavu pre výkon trestu odňatia slobody.
d. ) Obec Nové Sady ako správca daní a poplatkov, na odstránenie tvrdosti zákona

a tohto VZN zníži poplatok na základe žiadosti poplatníka o 50%
ak je poplatník študentom strednej alebo vysokej školy a zdržiava sa viac ako 90
kalendárnych dní v roku mimo miesta svojho trvalého pobytu t.j. na území obce Nové
Sady – doloží o tom potvrdenie o pobyte na internáte alebo na inom mieste (v
podnájme).
e.) Obec Nové Sady ako správca daní a poplatkov na odstránenie tvrdosti zákona
a tohto VZN u poplatníkov z titulu vlastníctva rodinného domu v prípade viacerých
vlastníkov rodinného domu – ktorí sú podľa zákona aj poplatníci, vyberie poplatok len
od jedného z nich.
5. Obec Nové Sady v zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z.z. ustanovuje, že zníži
poplatok len v prípade, ak si poplatník plní riadne daňovú a poplatkovú povinnosť
voči obci a nemá v predchádzajúcom období evidované nedoplatky za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
6. Žiadosť o odpustenie alebo zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady za bežný rok môže podať poplatník na Obecnom úrade
v Nových Sadoch v lehote najneskôr do 30.11. bežného roka.
§4
Spôsob platenia miestneho poplatku
Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady môže poplatník uhrádzať:
1. Bezhotovostným stykom (prevodným príkazom z účtu)
2. Poštovou poukážkou
3. V hotovosti priamo do pokladne OcÚ
§5
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Nové Sady č 41/2019 prijalo obecné zastupiteľstvo
v Nových Sadoch na svojom zasadnutí dňa 9.12.2019 3/5 väčšinou poslancov.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2020.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č 31/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady spolu s dodatkom č.1

V Nových Sadoch 9.12.2019

Vyvesené: 12.12.2019

Silvia Halvoníková
Starostka obce

