OBEC

PETROVA

VES

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady
v obci Petrova Ves
Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

24. 11. 2020

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

-

VZN schválené Obecným zastupiteľstvo v Petrovej Vsi dňa :
uznesenie č. 84/2020

10.12.2020

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Petrova Ves dňa: 14.12.2020
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2020

Štefan Beňa
starosta obce

O B E C P E T R O V A V E S zmysle § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších a podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PETROVA VES
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY V OBCI PETROVA VES
Čl. 1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje bližšie podmienky vyberania
miestneho poplatku za komunálne odpady okrem drobných stavebných odpadov, elektroodpadov,
použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb, biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území obce Petrova Ves (ďalej len
,,poplatok“).
Čl. 2
Daňovník
Poplatok za komunálny odpad platí:
1. Fyzická osoba, ktorá má v obci Petrova Ves trvalý alebo prechodný pobyt.
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej pri svojej podnikateľskej činnosti
vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosti určené na
podnikanie nachádzajúce sa na území obec Petrova Ves.
3. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu
ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor.
Čl. 3
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je 0,0384 € na osobu a kalendárny deň pre poplatníka, t. j. 14 EUR/rok za
komunálny odpad.
2. Poplatok sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní zdaňovacieho
obdobia, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
3. Zberná nádoba plastová s objemom 120 listrov je určená pre štvorčlennú domácnosť.
4. Päťčlenná a šesťčlenná domácnosť má nárok na dve zberné nádoby s objemom 120 litrov.
5. Sedemčlenná a viacčlenná domácnosť má nárok na tri zberné nádoby s objemom 120 litrov.
6. V prípade nedostatočnosti zbernej nádoby je možné požiadať o ďalšiu zbernú nádobu
s objemom 120 litrov (napr. vykurovanie tuhým palivom, deti do 3 rokov veku).
7. Sadzba poplatku za ďalšiu zbernú nádobu naviac je 25 EUR.
8. Poplatok je splatný pri vydaní rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady
v hotovosti do pokladne obce, prevodným príkazom na účet obce v peňažnom ústave, alebo
poštovou poukážkou na účet obce v peňažnom ústave.

Čl. 4
Zníženie poplatku
1. Správca poplatku poplatok zníži podľa najnižšej sadzby ak poplatník preukáže, že viac ako 90
dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Petrova Ves na
základe nasledujúcich podkladov, a to najmä:
a) potvrdenia o návšteve školy na príslušný školský rok s výnimkou denne
dochádzajúceho,
b) potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,
c) potvrdenia o pobyte vyhotovenom ubytovacím zariadením, prípadne preukázaním
iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia alebo v mieste práce (napríklad nájomnou
zmluvou),
d) potvrdenia o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste,
e) v odôvodnených prípadoch overeným čestným vyhlásením obsahujúcim základné
údaje o pobyte mimo územia obce,
f) potvrdenia o výkone trestu,
g) potvrdenia o pobyte v nemocničnom /ústavnom/ zariadení.
Čl. 5
Vrátenie poplatku
1. Správca poplatku poplatok alebo jeho pomernú časť vráti poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže nasledovné doklady:
a) skončenie trvalého pobytu alebo prechodného po.. bytu v obci, potvrdením inej obce
alebo iného mesta, že je tam prihlásený na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce najmä kúpnou zmluvou, dohodou
o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy,
c) zánik práva užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania najmä dohodou
o skončení nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomnej zmluvy.
Čl. 6
Spôsob, miesto a forma zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere
1. Poplatok je možné zaplatiť:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku, uvedený na rozhodnutí
a vyrubení poplatku,
b) poštovým peňažným poukazom na účet správcu poplatku, uvedený na rozhodnutí
a vyrubení poplatku,
c) v hotovosti do pokladne správcu poplatku.
Čl. 7
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti oznámiť správcovi
poplatku vznik poplatkovej povinnosti a uviesť:
a) svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného pobytu
(ďalej len identifikačné údaje) ak je poplatníkom FO alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo IČO ak je poplatníkom PO,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka,

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Petrovej Vsi.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Vsi dňa
10. 12. 2020 uznesením č. 84/2020.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2020.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2019 zo dňa 16. 12. 2019 a dodatok č. 1
k VZN č. 4/2019 zo dňa 09. 09. 2020.

Štefan Beňa
starosta obce

