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starosta obce Kokošovce

VZN obce Kokošovce č.34/2017 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Obec Kokošovce v súlade s ustanovením §11 zákona 369/90 Zz. O obecnom zriadení
a jeho novely zákona č.130/1991, zákona č. 481/1992 Zb., o znení zákona č. 544/1990
a pre nadobudnutie účinnosti zákona SR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
ustanovuje

VZN č.34/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
§1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kokošovce

Poplatok za komunálny odpad
§2
Všeobecné ustanovenia
(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 záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávnatý 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 podnikanie,
c)podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na podnikanie,
(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) 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.
(4)Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe:

a)užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b)je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c)užíva z dôvodu plnenia povinnosti z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady
(5)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 určený 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).
(6)Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(7)Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti
poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava
mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich
zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(8)Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods.2.
§3
Sadzba poplatku
a)je 0,0384€ za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje 14,00 € osoba za rok,
b)sadzba poplatku za nehnuteľnosť je 7,50 €/rok pre jednu nehnuteľnosť na ktorej je
postavená stavba, objekt ktorý nie je stavbou, alebo je stavebným pozemkom,
c)pre právnickú osobu poplatok je podľa skutočných nákladov za predchádzajúci rok
d)4 €/rok triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov
e)poplatok pri dodaní novej smetnej nádoby:
-nový dom, prvá nádoba
zdarma
-za používanie do 1 roka
plná suma
-za používanie do 5 rokov
20,00€
-za používanie od 5 do 10 rokov
15,00€
-za používanie nad 10 rokov
10,00€
f)počet nádob pre rodinný dom
- jedna nádoba, pri poplatku od 14,-€ do 71,99- € za vývoz KO pre celú domácnosť
- dve nádoby, pri poplatku od 72,-€ do 131,99- € za vývoz KO pre celú domácnosť

- tri nádoby, pri poplatku od 132,- € a viac za vývoz KO pre celú domácnosť
Ak je potrebné pre RD viac nádob ako dáva súčet poplatku za komunálny odpad
jednotlivých osôb obývajúcich RD, je možné doplatiť potrebnú časť do sumy ktorá je
potrebná pre ďalšiu nádobu.
§4
Zníženie alebo odpustenie poplatkov
a)ak sa v určenom období dlhodobo (min. pol roka) zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
alebo mimo trvalého pobytu(-50%)
b)ak neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní (-25%)
c)ak sa v určenom období dlhodobo (min. 3/4 roka) zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
alebo mimo trvalého pobytu(-75%)
d)ak sa zdržiava celoročne v zahraničí (mimo bydliska) (-100%)
e)ak je držiteľom Jánskeho plakety za darcovstvo krvi (-50%)
§5
Určenie poplatku
Obec určí poplatok na jeden rok, ako:
Súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa §2 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
§6
Ohlásenie
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 §2 ods. 2 písm. c)
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b)identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa §2 ods.7,
c)údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §5 spolu s ohlásením predloží aj
doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku podľa §4 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 nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 80 správca dane v zmysle §
81/a ods. 1 vyzve poplatníka v primeranej lehote, ktorá nemôže byť dlhšia ako 8 dní,
aby splnil oznamovaciu povinnosť. Ak poplatník ani na základe výzvy správcu dane
nesplní oznamovaciu povinnosť, obec určí poplatok za vývoz komunálneho odpadu
podľa pomôcok, ktoré má k dispozícií a vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím a to
odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

§7
Vyrubenie poplatku
a)poplatok vyrubí obec platobným výmerom
b)ak sa obec sama alebo na základe ohlásenia podľa §6 zistí, že poplatok bol
poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú
vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví
výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
§8
Vrátenie poplatku
Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo
odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou
určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok
nižší ako 3,-€.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)Ak nebudú poplatky zaplatené (odvedené) včas, resp. ak nebude prevedená ohlasovacia povinnosť
Obec tieto môže zvýšiť o 50%.
(2)Na konanie vo veciach poplatkoch sa vzťahujú vyhl. MF č. 16/62 Zb. o konaní vo veciach daní
a poplatkov
-zákon č.71/67 Zb. o správnom konaní
-zákon SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona SNR č.130/1991
-zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
-zákon SNR č. 511/1992 o správe dani a poplatkoch a jeho noviel
- zákon SNR č. 223/2001 o odpadoch
(3)Správu poplatkov vykonáva Obec Kokošovce. Úhradu poplatkov je potrebné previesť na základe
platobného výmeru obce na účet obce v termíne udanom platobným výmerom na účet vedený vo VÚB
Prešov IBAN: SK21 0200 0000 0000 0322 9572, IČO: 00327271,
(4)Nesplnenie ohlasovacej a poplatnej povinnosti zakladá zodpovednosť poplatníka za priestupok
v zmysle zákona SNR č.372/1990 Zb. s možnosťou sankčného postihu do výšky až 165,50€, alebo
v zmysle znenia zákona č.511/92 a jeho noviel,
(5)Obecné zastupiteľstvo môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v individuálnych
odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti poplatníka

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kokošovce č.34/2017 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Kokošovce dňa
22.11.2017.
Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Kokošovce ruší VZNO obce č.31/2014.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Kokošovce bolo prerokované Obecným
zastupiteľstvom v Kokošovciach dňa 8.12.2017, a schválené uznesením OZ č. 91./2017.
Na úradnej tabuli obce Kokošovce bolo vyvesené dňa 11.12.2017
Z úradnej tabuli obce Kokošovce bolo zvesené dňa 29.12.2017 a účinnosť nadobúda dňom
1.1.2018.

V Kokošovciach dňa 11.12.2017
Ing, Vincent Ivanecký v.r.
starosta obce Kokošovce

