V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E Rykynčice
č. 4/2015
O POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A D R O B N É S T A V E B N É O D P A D Y na kalendárny rok 2016

Obec Rykynčice v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 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 odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
u s t a n o v u j e a v y d á v a Všeobecné záväzné nariadenie obce Rykynčice č. 4/2015 o poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čl.1
Základné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo v Rykynčiciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 83 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) u k l a d á s účinnosťou od 1. januára
2016 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len ako „poplatok“).

Čl. 2
Predmet úpravy
(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s ustanovením § 83 zákona úprava
sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený systém zberu odpadu, stanovenie hodnoty koeficientu,
stanovenie spôsobu a lehoty platenia poplatku pri množstvovom zbere, stanovenie podmienok pre
vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a stanovenie podmienok, ktorých splnenie má poplatník
preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku .
(2) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

Čl.3
Poplatník
Poplatníkom je:
1. Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo vlastní nehnuteľnosť na
bývanie alebo užíva byt, nebytový priestor alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,
vinohrad, 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
nehnuteľností ako vodná plocha.
2. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie.
3. Podnikateľ ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania.

Čl.4
Vznik poplatkovej povinnosti
Povinnosť platiť tieto poplatky vzniká:
1. Prihlásením FO na trvalý alebo prechodný pobyt.
2. Vlastník nehnuteľností, nájomca alebo užívateľ nehnuteľností.
3. Začatím užívania nehnuteľnosti na podnikanie.
4.

Čl.5
Sadzby poplatku
(1) Obec Rykynčice stanovuje sadzbu poplatku vo výške 0,0356 € za osobu a kalendárny deň/13 € za
osobu a kalendárny rok alebo nehnuteľnosť/.
(2) Obec Rykynčice stanovuje sadzbu poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu
škodlivín vo výške 0,050 €.
(3) Za poplatníka podľa bodu 2 a 3 čl. 3 súčin sadzby poplatku 0,06 € a kalendárny deň a priemerný
počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok vynásobený koeficientom 1/za kalendárny rok
a zamestnanca 21,90 €.
(4) Za poplatníka FO, PO podnikateľa, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na poskytovanie reštauračných, kaviarenských a iných pohostinských
služieb vo výške 0,006 € za miesto za predchádzajúci kalendárny rok a kalendárny deň.

Čl.6
Určenie poplatku a ustanovenie hodnoty koeficienta
(1) Obec Rykynčice na účely určenia poplatku a ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov pre
osoby uvedené v § 77 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov postupuje podľa § 79 ods. tohto zákona, pričom koeficient ustanovuje na hodnotu 1.

Čl.7
Oznamovacia povinnosť
1. Vznik alebo zánik povinnosti platiť tieto poplatky je poplatník povinný písomne ohlásiť
obecnému úradu v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. do jedného mesiaca odo dňa, kedy
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na poplatkovú povinnosť. V prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov ohlásiť obci:
- svoje meno a priezvisko, dát. nar. adresu trvalého bydliska, prechodného pobytu
iIdentifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka
- obchodné meno, sídlo, identifikačné údaje a údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa
čl.7
2. Poplatník je povinný podať obci ohlásenie aj v prípade ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok
má byť nižšia, ako mu bola vyrúbená.

§8
Spôsob a lehota zaplatenia poplatku
(1) Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník obci do 10 dní odo dňa odovzdania drobného
stavebného odpadu; v hotovosti v pokladni obce alebo prevodom na účet obce.
(2) Pri odovzdaní drobného stavebného odpadu si poplatník prevezme vyplnené tlačivo s jeho
identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo OP) a
údajom o hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu, ktoré bude podkladom pre
zaplatenie poplatku.

(3) Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku ustanovenej v bode 2 čl.5 a hmotnosti odovzdaného
drobného stavebného odpadu. Pri platení poplatku poplatník uvedie variabilný symbol, ktorý má
pridelený pre platenie poplatku za komunálne odpady na tom istom tlačive, ktoré pri odovzdaní
drobného stavebného odpadu prevzal.

§9
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad
(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
Pôvodný pôvodca odpadu pri prevzatí zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad uhradí v hotovosti
do pokladne obce len sumu, ktorá je vo výške skutočne vynaložených nákladov na 1 ks zbernej nádoby,
ktoré obec vynaložila pri jej obstaraní.

§ 10
Zníženie a odpustenie poplatku
Obec poplatok zníži, alebo odpustí poplatníkovi FO za obdobie , za ktoré poplatník preukáže, že sa:
a. v určenom období dlhodobo ( t.j. viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov ) zdržiava
v zahraničí,
b. počas určeného obdobia zdržiava v domove, v ústave sociálnej starostlivosti alebo vo výkone
trestu,
c. počas určeného obdobia zdržiava na území obce menej ako 30 dní ( štúdijný pobyt, pracovný
pobyt a pod. )
Akceptovateľnými dokladmi na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú najmä:
a) potvrdenie iného mestského (obecného) úradu, že si daná osoba na tomto mieste plní alebo splnila
povinnosť úhrady poplatku.
(b) Poplatník pri uplatňovaní nároku na zníženie poplatku alebo odpustenia poplatku za určené
obdobie je spolu s hodnovernými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie poplatku alebo odpustenie
poplatku povinný podať žiadosť na Obecný úrad v Rykynčiciach, pričom predložený doklad sa musí
vzťahovať na zdaňovacie obdobie, na ktoré sa vzťahuje toto VZN.
(c) Obec Rykynčice poplatok zníži alebo odpustí len osobe, ktorá si riadne plní svoju poplatkovú
povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia.
(d) Doklady preukazujúce skutočnosti tohto VZN nie je možné nahradiť čestným vyhlásením
poplatníka.
(e) Doklady na zníženie alebo odpustenia poplatku môže podať poplatník aj za ostatných členov
spoločnej domácnosti, za ktoré plní poplatkovú povinnosť.

(f) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
§ 11
Záverečné ustanovenie
1. Na vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho
obdobia, ak toto VZN neustanovuje inak.
2. Obecné zastupiteľstvo obce v Rykynčiciach sa na tomto všeobecne záväznom nariadení č.
4/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo na zasadnutí
OZ dňa 14.12.2015 uznesením 89/2015

3. V ostatnom sa správa dane riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných a finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
4. Toto VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2016 a týmto sa ruší platnosť VZN č.
5/2011.

........................................................
Bc. Mária Bukovčanová
starostka obce
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