Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. /d
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona NR SR
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady z a v á d z a pre obec Raslavice obecný poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Článok 1
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Poplatok za komunálne odpady a drobné odpady sa platí za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 1/ alebo prechodný pobyt 2/ alebo
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor,
pozemnú stavbu 3/ alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
záhradu 4/, vinicu 5/, ovocný sad 6/, trvalý trávnatý porast 7/ na iný účel ako
na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 8/
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 území obce na účel podnikania.
3. U poplatníkov podľa ods. 2/ písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov v centrálnej
evidencii obyvateľov vedenej na ohlasovni OcÚ ( trvalý a prechodný pobyt ) a z
údajov získaných ohlasovacou povinnosťou osôb oprávnených užívať alebo
užívajúcich nehnuteľnosť.
4. 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 podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu. Ak občan má viac nehnuteľností, ktoré užíva alebo je
oprávnený užívať, ale tieto sú v rôznych obciach, v takom prípade platí miestny
poplatok v každej obci a to v závislosti od počtu dní jej užívania v roku alebo od
množstva odpadu, ktoré vyprodukoval pri užívaní nehnuteľnosti.
5. 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. užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu
alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo
užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
c. 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.

6. Poplatok od poplatníka môže na základe písomnej dohody s poplatníkom v
ustanovenej výške pre obec vyberať a ručiť zaň:
a. vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom, 10/ poplatok vyberá a ručí zaň
zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku
zástupca alebo správca súhlasí,
b. správca 11/, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo
obec, ( ďalej len platiteľ).
7. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
8. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2/ písm. a) žije v spoločnej domácnosti ( podľa
§115 OZ, domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne
uhrádzajú náklady na svoje potreby), plnenie povinností 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 SR alebo je nezvestná. Tieto
skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka,
povinná oznámiť mestu.
9. Poplatková povinnosť vzniká dňom:
a. pre fyzickú osobu – občana
§
dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
§
dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú
nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.)
b. pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom
§
dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť ak je nehnuteľnosť takáto
právnická osoba oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na
podnikanie
c. pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu)
§
dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.
10. Sadzba poplatku je:
a. Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa
počtu osôb prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt v obci a to vo výške
170,-- Sk za osobu a kalendárny rok, ak sa platiteľ poplatku zapojí do systému
separovaného zberu komunálneho odpadu.

b. Pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa
počtu osôb prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt v obci a to vo výške
350,-- Sk za osobu a kalendárny rok, ak sa platiteľ poplatku nezapojí do systému
separovaného zberu komunálneho odpadu.
c. Pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo
užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, a to vo výške
90,-- Sk za jednu 110 l nádobu, resp. 0,90 Sk za jeden liter alebo dm3 pri vývoze
odpadu v kontajneroch.
d. Pri drobnom stavebnom odpade skutočné náklady na zber a uloženie v prípade
použitia kontajnera, resp. 0,90 Sk za 1 liter alebo dm3 odpadu.

11. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.
12. Poplatok je splatný v dvoch splátkach a to najneskôr:
a. v termíne do 31. 03. kalendárneho roka
b. v termíne do 30. 06. kalendárneho roka
13. Ohlásenie
1. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu alebo zánik
poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré
platil poplatok, ohlásiť obci:
a. svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu ( ďalej len identifikačné údaje), ak je
poplatníkom osoba podľa ods.2/ písm. b),c) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b. identifikačné údaje iných osôb ak za ne plní povinnosti poplatníka
podľa ods. 8/,
c. údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa ods. 10/ spolu s
ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, a ak
súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Podľa § 42 zákona SNR č. 511/1992 Zb. je správca poplatku oprávnený zistiť
základ poplatku a určiť poplatok podľa pomôcok, ktoré má k dispozícií alebo
ktoré si sám zaobstará a to i bez súčinnosti s platiteľom.
3. 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.
4. Poplatník vykoná ohlasovaciu povinnosť písomným oznámením alebo
vyplnením formulára ohlasovacej povinnosti na OcÚ (príloha č. 1).

14. Zníženie a odpustenie poplatku
Obec poplatok primerane zníži, ak poplatník obci úradným dokladom ( potvrdenie školy,
obecného úradu, …) preukáže, že sa dlhodobo zdržiava mimo obce, resp. v zahraničí
(min. 1 mesiac). Minimálna sadzba poplatku v takýchto prípadoch je 80,– Sk/rok.
Článok 2
Spoločné ustanovenia
1. Správu Obecného poplatku vykonáva obec Raslavice.
2. Poplatok je možné uhradiť:
o
prevodom na účet,
o
poštovou poukážkou
o
v pokladni OcÚ Raslavice.
3. Voči poplatníkovi, ktorý si riadne nesplní oznamovaciu a finančnú povinnosť podľa
tohto nariadenia, správca poplatku uplatní sankciu v zmysle § 35-37 zákona SNR č.
511/1992 Zb.v znení neskorších predpisov.

4. Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa vo veciach Obecného
poplatku podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov. /12

Článok 3
Záverečné ustanovenia

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
dňa 15.12.2006.

Na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa 16.12.2006 a účinnosť nadobúda od 1.1.2007.

Ing. Anton Lamanec
starosta obce

Odkazy:
1. § 3 až 7 zákona. č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov
SR
v znení zákona č. 369/1999 Z.z.
2. zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR,
§ 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení

niektorých
zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z.z.
3. § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení
zákona č. 237/2000 Z.z.
4. § 9 písm. d) zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. ( katastrálny zákon ).
5. § 9 písm. c) zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. ( katastrálny zákon ).
6. § 9 písm. e) zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. ( katastrálny zákon ).
7. § 9 písm. f) zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. ( katastrálny zákon ).
8. § 2 zákona č. 61/1977 Zb.
9. napríklad § 6 zákona NR SR č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov
v znení zákona č. 158/1998 Z.z.
10. § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.
§ 1 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov.
§ 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
11. zákon NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Príloha č. 1
OBECNÝ ÚRAD RASLAVICE
Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Formulár na ohlasovaciu povinnosť – k poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady,
pre fyzické osoby - nepodnikateľov, ktoré majú v meste trvalý resp. prechodný pobyt alebo na
území mesta užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť (byt, dom, chata) a nemajú
trvalý ani prechodný pobyt).

Identifikácia nehnuteľnosti
1.Vlastník, užívateľ nehnuteľnosti:......................................................................
2.Ulica a č. domu/č. bytu:....................................................................................

Údaje o všetkých poplatníkoch /na prvom mieste uveďte platiteľa poplatku/.
pobyt
T-trvalý,P-prechodný
meno a priezvisko
dátum narodenia
O-oprávnený užívateľ.nehnut.

1.
2.
3.

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

V zákonom stanovenej lehote ohlasujem správcovi poplatku:
vznik poplatkovej povinnosti *
zmenu poplatkovej povinnosti *
zánik poplatkovej povinnosti * (*nehodiace sa škrtnúť)
V prípade zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti (okrem vyradenia z evidencie
ohlasovne pobytov MsÚ) je potrebné doložiť doklady, ktoré to odôvodňujú.
Ohlasovateľ potvrdzuje svojim podpisom, že uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za
prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.
.............................
dátum ohlásenia

.............................
podpis ohlasovateľa

Poplatník je povinný doručiť formulár ohlasovacej povinnosti do jedného mesiaca od vzniku,
zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti správcovi poplatku osobne, poštou alebo cestou
podatelne Obecného úradu Raslavice, na ul. Hlavná 154.

