VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE K U K L O V
č. 2/2008
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Kuklove podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v úplnom znení sa
u z n i e s l o na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. 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.
2. Správu poplatku vykonáva Obec Kuklov a poplatok je príjmom rozpočtu obce.
Čl. 2
Poplatník
1. Poplatníkom je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená uţívať alebo uţíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý
nie je stavbou, 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
nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.
2. Fyzická osoba – občan platí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako paušálny poplatok
z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu v obci Kuklov. Ak fyzická osoba – občan nemá v obci Kuklov
trvalý, ani prechodný pobyt a je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú uţíva alebo je oprávnený uţívať, platí poplatok,
ktorého výška závisí od druhu tejto nehnuteľnosti.
3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie uţívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu
s poplatníkom podľa čl. 2 ods. 1, ak na jeho základe
a) uţíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom sluţby zdravotnej starostlivosti,
c) uţíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného
vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosti, ktorú má právo uţívať alebo ju uţíva aj poplatník
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo uţívať alebo ju uţíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo
mu poskytuje iné sluţby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje komunálne
odpady alebo drobné stavebné odpady.
4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň:
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. Ak nedošlo k určeniu zástupcu
alebo správcu, obec určí spomedzi spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie.
b) správca – ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len platiteľ).
5. Platiteľ a poplatník sa môţu písomne dohodnúť, ţe poplatok obci odvedie priamo poplatník. Za odvedenie
poplatku obci ručí platiteľ.

6. Ak viacero poplatníkov podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) ţije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka
môţe za ostatných členov 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 zdrţiava mimo územia SR
alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka,
povinná oznámiť obci.
7. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v čl. 2 ods. 1.
Čl. 3
Sadzba poplatku
Na území obce Kuklov sa uplatňuje sadzba poplatku podľa sadzobníka poplatkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
Čl. 4
Určenie poplatku
1.

Poplatok za zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je určený na obdobie jedného
kalendárneho roka (365 dní), a to nasledovne:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo
bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť
uţíva alebo ju je oprávnený uţívať, (podľa čl. 2 ods. 1 písm. a)
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov poplatník podľa čl. 2 ods. 1 písm. b) a c)

Ukazovateľ produkcie v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období
s poplatníkom čl. 2 ods. písm. b) a c) v pracovno-právnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu,
ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny
orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník uţíva,
nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkom fyzická osoba – podnikateľ, do počtu osôb sa
započítava aj táto osoba, do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý
pobyt.
b) priemerného počtu:
1b) miest určených na poskytovanie sluţby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom
období, ak ide o poplatníka, ktorý v uţívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné,
kaviarenské a pohostinské sluţby a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie
v určenom období komunálnych odpadov
2b) priemerného počtu zamestnancov nezníţený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý alebo
prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, ak ide o poplatníka, u ktorého sa do
ukazovateľa produkcie v určenom období komunálnych odpadov nezapočítava priemerný počet - koeficient
nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1.
2.

3. Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 2 je:
a) predchádzajúci kalendárny rok
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do
konca týţdňa predchádzajúcemu týţdňu, v ktorom splní ohlasovaciu povinnosť podľa čl. 5
o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je moţné postupovať
podľa písmena a).
Čl. 5
Ohlásenie
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 uţ ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, ak je poplatníkom osoba
podľa čl. 2 ods. písm. b) a c) – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
IČO
b) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa čl. 4 spolu s ohlásením predloţí aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne poţaduje zníţenie alebo odpustenie poplatku aj
doklady, ktoré odôvodňujú zníţenie alebo odpustenie poplatku.

2. Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje získané na základe tohto VZN podľa osobitného predpisu
( zákon č. 52/1998 Z. z. v úplnom znení).
3. Poplatník je oprávnený podať ohlásenie na obecný úrad i v prípade, ak zistí, ţe jeho povinnosť platiť poplatok
má byť niţšia, ako mu bola vyrubená alebo ak ţiada zníţenie poplatku z dôvodu, ţe neuţíva nehnuteľnosť, ktorú
je oprávnený uţívať.
Čl. 6
Vyrubenie poplatku
1. Poplatok vyrubí správca poplatku jedenkrát ročne platobným výmerom.
2. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, ţe nastala skutočnosť, ţe poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške, alebo vznikol zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom
určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
3. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, obec preplatok vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného
platobného výmeru, najmenej však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok
uhradený. Preplatok niţší ako 70,– Sk obec nie je povinná vrátiť.
4. Pri vyrubení poplatku správca vychádza z posledných jemu známych údajov v čase vydávania platobného
výmeru.
Čl. 7
Oslobodenia a úľavy
1. Obec poplatok zníţi, alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáţe na základe podkladov:
a) ţe sa v určenom období dlhodobo zdrţiava alebo zdrţiaval v zahraničí. Ţiadateľ je povinný
predloţiť hodnoverný doklad (potvrdenie školy, pracovné povolenie a pod.),
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej sluţby,
c) ţe neuţíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený uţívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
2. Obec poplatok za komunálny odpad zníţi:
- 20 a viac násobným darcom krvi o sumu 500,– Sk z vyrubeného poplatku,
- 10 aţ 19 násobným darcom krvi o sumu 250,- Sk z vyrubeného poplatku,
- manţelkám (manţelom) po nebohých 20 násobných darcov krvi z vyrubeného poplatku.
Poplatník, ktorý si uplatní zníţenie vyrubeného poplatku musí predloţiť hodnoverný doklad.
Čl. 8
Spôsob platenia poplatku
Poplatníci, fyzické osoby, právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia, sú povinný uhradiť poplatok obci
poštovou poukáţkou, v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostným prevodom v termínoch:
- jednorazovo do 31. marca, alebo
- štyroch splátkach uvedených na platobnom výmere, a to do 31. marca, 30. júna, 30. septembra,
30. novembra
Čl. 9
Sankcie
1. Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, správca poplatku vyrubí poplatníkovi sankčný
úrok v zmysle § 35 b) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2. Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti podľa čl. 5 správca poplatku opakovane uloţí pokutu podľa § 35 zákona
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v úplnom znení. Opakovane moţno uloţiť pokutu, ak uloţenie pokuty
neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Kuklov sa na tomto všeobecne záväznom nariadení (VZN) o miestnych
poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008 uznieslo dňa 27. novembra 2007 č.
uznesenia 9.
2. Ruší sa VZN č. 2/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené dňa
14. 12. 2004 uznesením č. 8.
3. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2008.
4. Vyvesené na úradnej tabuli: 30. 11. 2007 – 14. 12. 2007

....................................................
Šimkovič Štefan, starosta obce

Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008
Sadzobník poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2008
1. Sadzba poplatku je 2,– Sk za osobu a kalendárny deň. Platiteľ uvedený v čl. 2 ods. 1
písmena a), vypočítaný poplatok sa násobí koeficientom :
A/ Rodinný dom alebo byt trvale obývaný
(základom je počet osôb) ............................................................ koeficient 0,55
B/ Uţívaná nehnuteľnosť (základom je uţívateľ jedna fyzická osoba)
jedna fyzická osoba .................................................................... koeficient 1,0
2. Sadzba poplatku je 2,– Sk za osobu a kalendárny deň. Platiteľ je uvedený v čl. 2 ods. 1
písm. b) a c), vypočítaný poplatok sa násobí koeficientom:
A/ školy (základom je počet zamestnancov) násobí sa koeficientom .............. 1,0
B/ verejná správa a úrady
(základom je počet zamestnancov) násobí sa koeficientom ........................ 1,0
C/ podnikateľské subjekty – obchody a sluţby
(základom je počet zamestnancov) násobí sa koeficientom ..........................1,0
D/ pohostinské zariadenia (základom je počet miest určených na poskytovanie
pohostinských sluţieb) násobí sa koeficientom........................................... 0,25
E/ priemysel a poľnohospodárstvo do 50 zamestnancov
(základom je počet zamestnancov) násobí sa koeficientom ....................... 1,0
F/ priemysel a poľnohospodárstvo nad 50 zamestnancov
(základom je počet zamestnancov) násobí sa koeficientom ........................ 0,2

......................................................
Šimkovič Štefan, starosta obce

