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Všeobecne záväzné nariadenie obce Pukanec
č. 3/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Pukanec
Obecné zastupiteľstvo v Pukanci na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov s použitím
ustanovení zákona č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len „ poplatok za odpad “ ) sa
platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce Pukanec.
§2
Poplatník a platiteľ
(1) 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 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 (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.
(2) Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 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. To neplatí, ak sa
na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
(3) Poplatok za odpad 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 súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").
(4) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

§3

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom nastanú skutočnosti uvedené v § 2, ods. 1 písm. a, b, c,
tohto nariadenia.
(2) Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej
povinnosti.
§4
Určenie poplatku a sadzba poplatku
Správca dane určuje poplatok takto :
a) pre poplatníkov - fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktoré

sú na území obce oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť sa určuje poplatok ako súčin
sadzby poplatku 0,0356 €, počtu osôb a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas
ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas
ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať.
b) pre poplatníkov - fyzické osoby, ktoré v obci užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť na

rekreačné účely sa určuje poplatok ako súčin sadzby poplatku 0,0356 € a počtu kalendárnych
dní v určenom období, počas ktorých poplatník v obci nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju
užívať.
c) pre poplatníkov - právnické osoby a podnikateľov sa určuje poplatok komunálny a drobný stavebný
odpad ako súčin frekvencie vývozu a objemu zbernej nádoby, pričom cena vývozu 110 lit. nádoby
je 2,30 € za vývoz a 1100 lit. nádoby je 23,- € za vývoz. Posudzované obdobie frekvencie vývozov
je predchádzajúci kalendárny rok
§6
Oznamovacia povinnosť
(1) 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 právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa §77 ods.7 zákona
582/2004,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §79 zákona 582/2004 /ak je
zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce
uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa
§ 83 zákona 582/2004 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(2)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. Žiadosti o úľavy z poplatku prejednáva
starosta obce.

§7
Vyrubenie poplatku
(1) Obec vyrubí poplatok za odpad platobným výmerom.
Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku upraví
obec výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností ktoré nastali.

Obdobím pre vyrubenie dane je kalendárny rok.
(2) Splatnosť poplatku je do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
(3) Poplatok možno zaplatiť v štyroch rovnaných splátkach splatných v prípade, ak
suma platobného výmeru presiahne 20,- €
(4) Splatnosť jednotlivých splátok je :
1. splátka do 15 dní od doručenia platobného výmeru
2. splátka do 30.06.
3. splátka do 30.09.
4. splátka do 30.11.
(5) Poplatok bude rozpočítaný na štyri rovnaké splátky, rozdiel môže vzniknúť len pri zaokrúhľovaní
splátok, kedy musí byť dodržané pravidlo, že súčet splátok musí zodpovedať sume vyrubenej
dane po zaokrúhlení.

§8
Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku
1. Obec zníži poplatok o 50 % poplatníkovi, ktorý po dobu minimálne 6 mesiacov preukáže, že sa
nezdržiava v mieste trvalého bydliska, na základe:
- dokladu o pobyte v zahraničí
- potvrdenia zamestnávateľa zo zahraničia
- potvrdenia o štúdiu v zahraničí
- potvrdenia od agentúry, ktorá sprostredkovala pobyt v zahraničí
- potvrdenia zamestnávateľa (SR) pre ktorého poplatník vykonáva prácu v zahraničí
- dokladu o liečebnom, alebo kúpeľnom pobyte
- dokladu o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení
- potvrdenia o výkone trestu odňatia slobody
- potvrdenia o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti
2. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok
vyrubený platobným výmerom, obec je povinná vrátiť pomernú časť poplatku, na žiadosť poplatníka,
rozhodnutím do 30dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto
skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá.
3. Obec poplatok zníži, alebo odpustí poplatníkovi, ktorý je zamestnaný, študuje a je ubytovaný
mimo Pukanca v období, za ktoré predloží súčasne potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o
štúdiu a ubytovaní mimo Pukanca.
4. Obec Pukanec poskytuje úľavu z poplatku za komunálny odpad vo výške 50 % zo sadzby
poplatku pre občanov, ktorí v kalendárnom roku dosiahnu 70 rokov a viac, pre držiteľov preukazu
ZTP a ZŤP/S ktorí majú v obci trvalý pobyt a skutočnosť preukážu platným preukazom ZŤP a
ZŤP/S.
5. Poplatník si môže uplatniť len jeden druh úľavy z poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.

§9

Sankcie
Poplatníka ktorý nepreukáže likvidáciu komunálneho odpadu v súlade s týmto nariadením a
všeobecne záväznými právnymi normami, pokutuje obec pokutou v zmysle zákona č. 409/2006 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmenej vo výške 33,19 €.

§ 10
Nakladanie s odpadmi
Obec zabezpečí odvoz odpadu pre poplatníkov zaradených do výmerového systému,
využívajúcich: 1100 lit. kontajnery - raz za týždeň,
110 lit. kuka nádoby - raz za dva týždne
Obec zabezpečí odvoz odpadu pre poplatníkov zaradených do výmerového systému zberu –
právnické osoby, podnikateľov, podľa frekvencie vývozu evidovaného v predchádzajúcom
kalendárnom roku a objemu zbernej nádoby, individuálne raz za týždeň, dva krát za týždeň alebo
raz za mesiac.
Obec zabezpečí dvakrát do roka zber a prepravu veľkoobjemového odpadu, podľa §39 ods. 3b
zákona č. 409/2006 o odpadoch.
Obec vytvorí priestor na uskladnenie drobného stavebného odpadu v rozsahu 1m3 na fyzickú
osobu, v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 409/2006 o odpadoch.
Obec zabezpečí zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci.
§ 11
Použitie poplatku
Príjem z poplatku môže obec použiť výhradne na účely odpadového hospodárstva.

§ 12
Záverečné ustanovenia

(1) Na konanie vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
vzťahuje osobitný predpis - zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
zmien a doplnkov.
(2) Na tomto všeobecnom záväznom nariadení obce Pukanec sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Pukanci, dňa: 14.12.2011.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 sa rušia všetky predchádzajúce
všeobecne záväzné nariadenia obce Pukanec o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
(4 ) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Pukanci.
(5 ) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2012.

Mgr. Ján Kováčik
Starosta obce Pukanec

