Obec Rykynčice v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. O miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva
s účinnosťou od 1.1.2021
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rykynčice
č. 6/2020

O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Čl. 1
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
b) činnosti nakladania s biologicky 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
Čl. 2
Poplatník
Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 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 trávny porasť 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 (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.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorý nastane skutočnosť uvedená v čl. 2 tohto nariadenia
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

Čl. 4
Sadzba poplatku
1. Obec Rykynčice stanovuje paušálny poplatok za komunálny odpad pre poplatníkov určených
v čl. 2 písm. a) tohto nariadenia 0,0494 € za osobu (resp. nehnuteľnosť) a kalendárny deň/
18,00 € za osobu (nehnuteľnosť) za kalendárny rok.
2. Obec Rykynčice stanovuje paušálny poplatok za komunálny odpad pre poplatníkov určených
v čl. 2 písm. b) a c) tohto nariadenia 0,074 € za kalendárny deň a priemerný počet
zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok vynásobený koeficientom 1/ 27,00 € za
zamestnanca za kalendárny rok
3. Obec Rykynčice stanovuje sadzbu poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu bez
obsahu škodlivín 0,050 €.
Čl. 5
Určenie poplatku
1. Poplatok za komunálny odpad sa určuje za jeden kalendárny rok ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má
alebo bude mať poplatník podľa čl. 2 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo
počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa čl. 2 písm. b) a c).
2. Poplatok za drobný stavebný odpad sa určuje ako súčin sadzby poplatku a množstva
v kilogramoch, na základe dokladu o odovzdanom množstve na skládke.
3. Obec ustanovuje v zmysle § 79 ods. 4 písm.a) Zák. č. 582/2004 Z.z. hodnotu koeficientu 1.
Čl. 6
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, ako aj prípadné zmeny už
ohlásených údajov
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
ak je poplatníkom osoba podľa čl. 2 písm. b) a c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, IČO,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za nich plní povinnosť poplatníka,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
d) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
Čl. 7
Vyrubovanie a platenie poplatku
1. Poplatok za komunálny odpad obec poplatníkovi vyrubí každoročne rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok je možné zaplatiť do pokladne obce alebo prevodom
na účet obce.

2. Poplatok za drobný stavebný odpad zaplatí poplatník do 10 dní odo dňa odovzdania odpadu
v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na účet obce.
Čl. 8
Náklady na zbernú nádobu
Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.
Tento pri prevzatí zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad uhradí v hotovosti do
pokladne obce sumu vo výške skutočne vynaložených nákladov na 1 kus zbernej nádoby, ktoré
obec vynaložila pri jej obstaraní.
Čl. 9
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku na základe žiadosti a predložení dokladov
určených vo VZN.
a) odpustenie poplatku:
- poplatníkovi, ktorý sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
Uvedenú skutočnosť preukáže poplatník potvrdením zamestnávateľa zo zahraničia,
potvrdením zamestnávateľa SR o výkone práce v zahraničí, potvrdením o štúdiu
v zahraničí, potvrdením od sprostredkovateľskej agentúry alebo úradný doklad o pobyte
v zahraničí.
- poplatníkovi, ktorý má trvalý pobyt v obci a prechodný pobyt mimo územia obce z dôvodu
výkonu zamestnania alebo z dôvodu štúdia za podmienky, že predloží potvrdenie
o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu a potvrdenie, že sa tam skutočne
zdržiava.
b) zníženie poplatku:
- poplatníkovi, ktorý obci preukáže na základe potvrdenia, že sa viac ako 90 dní
v zdaňovacom období nezdržia alebo sa nezdržiaval na území obce (je hospitalizovaný
v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej
starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v detskom
domove, vo výkone trestu odňatia slobody)
- poplatníkovi na trvalom pobyte v obci, ktorému z objektívnych príčin nie je možné
zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu sa poplatok znižuje na polovicu – 9 €.
2. Poplatník pri uplatňovaní nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku za určené obdobie
je spolu s hodnovernými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku povinný podať žiadosť, pričom predložený doklad sa musí vzťahovať na dané
zdaňovacie obdobie.
3. V prípade, že podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom
zdaňovacom období, je nutné predložiť novú žiadosť s povinnými dokladmi.
4. Obec poplatok zníži alebo odpustí len poplatníkovi, ktorí si riadne plnú svoju poplatkovú
povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky za predchádzajúce obdobia.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Na vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia, ak toto VZN neustanovuje inak.
2. Obecné zastupiteľstvo môže miestny poplatok zaviesť, zrušiť, zmeniť jeho výšku a určiť
podmienky oslobodenia len k 1. januáru kalendárneho roka.
3. Obecné zastupiteľstvo Obce Rykynčice sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č.
6/2020 O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 11.12.2020 uznesením č. 82/12-2020.
4. 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.
5. Toto VZN č. 6/2020 O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda
platnosť a účinnosť dňom 1.1.2021. Zároveň sa týmto ruší platnosť VZN č. 4/2015.
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