VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE S T A R Ý T E K O V
č.47/2009
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
na kalendárny rok 2010

Obec Starý Tekov v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 ods.5, § 79 ods.1 a 2, § 10
ods.1, § 81 ods.1 a 2, § 83 ods.1,2,3, § 103 ods.1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov ustanovuje

§1
Základné ustanovenia
1)Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove 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
§98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a v znení neskorších predpisov z a v á d z a
s účinnosťou od 1.januára 2010 miestny poplatok za komunálne odpady a stavebné
odpady.
Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a
vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Starý Tekov v roku 2010.
§2
Poplatník
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
Starý Tekov.
2) 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,
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.
3) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov je
platiteľom zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu
alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát, vyšší územný celok alebo obec

je platiteľom správca.

§3
Sadzba poplatku

1) Spoplatňované obdobie je 1 kalendárny rok.
2) Na území obce je pre poplatníkov zavedený množstvový zber komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu.
3) Sadzba poplatku je
za liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je 0,0151 eura

Výška miestneho poplatku je :
a) poplatník podľa § 2 ods.2 pís. a,b,c ........... 8,30 eur /osoba a kalendárny rok
b) chalupári

........... 4,98 eur/osoba a kalendárny rok

Jednému občanovi podľa §4 pís.a) prislúcha 5 ks žetónov na kalendárny rok a podľa §4
písm.b) prislúcha 3 ks žetónov na kalendárny rok.
Cena jedného žetónu je 1,66 eura v prípade potreby ďalšieho zakúpenia.
4) Pôvodca a držiteľ odpadu (každý rodinný dom) je povinný si zabezpečiť minimálne jednu
110 l kuka nádobu.
§4
Ohlásenie
1) Noví platitelia poplatku sú povinní sa nahlásiť na Obecnom úrade do 1 mesiaca odo dňa
vzniku skutočnosti, ktoré spôsobili, že sa stávajú platiteľmi poplatku.
2) Platitelia poplatku sú povinní Obecnému úradu ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do 1mesiaca odo dňa, keď táto
skutočnosť nastala.
3) Ohlásenie bude obsahovať náležitosti v zmysle § 80 ods.1 zákona č.582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4) 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 nevyužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

§5
Zánik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť zaniká :
1) Zrušením trvalého alebo prechodného pobytu v obci.
2) Dňom prevodu a prechodu vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce do
vlastníctva inej osoby na základe predloženého výpisu z listu vlastníctva.
3) Ukončením podnikateľskej činnosti na území obce, doložením oznámenia o ukončení
podnikateľskej činnosti.

§6
Vyrubenie poplatku
1) Poplatok obec vyrubí poplatníkovi na príslušný kalendárny rok :
a) do 28.februára

2) Spôsob vyberania poplatku :
a) poštovou poukážkou
b) bezhotovostným prevodom na účet obce

§7
Splnomocňovacie ustanovenie
1) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré sa poplatník preukáže na základe
podkladov :
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
2) Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať starostovi obce pred
termínom splatnosti poplatku a to písomnou formou.

§8
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č.40/2008 zo dňa
15.12.2008 .

2) Obecné zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 15.12.2009 a nadobúda účinnosť
dňa 01.01.2010.
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