M E S T O KOLÁROVO

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo
č. 13/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2016

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

30.11.2015

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:

30.11.2015

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

30.11.2015

Dátum ukončenia podávania pripomienok k návrhu VZN

10.12.2015

Prerokované v MsZ a prijaté dňa :

14.12.2015

VZN vyvesené a vyhlásené po schválení MsZ dňa:

15.12.2015

VZN účinné od:

01.01.2016

Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami § 78, § 79, § 82 a § 83 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a t o t o

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016
č. 13/2015
článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo v Kolárove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien v nadväznosti na zákon 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len poplatok ).
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku,
ktorý sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
mesta Kolárovo, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich
od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
v zdaňovacom období roku 2016.
3. Základné, spoločné a prechodné ustanovenia o poplatku sú uvedené v desiatej, dvanástej
a trinástej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov .

článok 2
Predmet úpravy všeobecne záväzného nariadenia
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí poplatku, ktorý sa
platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce,
okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických
osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu podľa
splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z. z..
2. Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zdaňovacím obdobím poplatku
rozumie kalendárny rok.

článok 3
Sadzba poplatku
Správca poplatku určuje sadzbu poplatku
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a) pri množstvovom zbere 0,0122 Eur za jeden liter alebo dm komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov,
b) pre poplatníka, ktorý nie je zapojený do množstvového zberu 0,0482 Eur za osobu
a kalendárny deň ,

c) pre poplatníkov z lokalít, kde nie je možný pravidelný odvoz odpadu (mimo zastaveného
územia mesta Kolárovo a súvisle zastavaných mestských častí ( Částa, Pačérok, Veľký
Ostrov a Veľká Gúta) 0,0105 Eur za osobu a kalendárny deň,
d) pre majiteľov – vlastníkov chát a záhrad, ktorí nemajú v obci trvalý alebo prechodný
pobyt 11,60 Eur /rok.

článok 4
Hodnota koeficientu
Správca poplatku určuje koeficient, ktorým sa prepočítava sadzba poplatku uvedená
v článku 3 písm. b) pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby nasledovne:
- obchody, služby, všetky podniky
koeficient 1,0
- zdravotnícke zariadenia, drobné predajne, družstvá, úrady, inštitúcie,
poštové novinové stánky
koeficient 0,5

článok 5
Postup pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
Poplatníkom poplatku, ktorí nie sú zapojení do systému množstvového zberu, vyrubuje
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto ako správca poplatku
podľa ustanovenej sadzby v príslušnej výške rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný v lehotách určených v rozhodnutí. Poplatok je možné
zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

článok 6
Spôsob forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere
V meste je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.
Do množstvového zberu sú zaradení poplatníci, ktorí písomne požiadajú o „zavedenie
množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov“. Poplatníci
v žiadosti uvedú svoje identifikačné údaje, určia presné miesto zberu odpadu, veľkosť
používanej zbernej nádoby a interval odvozu odpadu.
Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe Zmluvy
o vykonaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, ktorá obsahuje
všetky potrebné údaje na úhradu poplatku. Vyrubený poplatok je splatný v lehotách
určených v zmluve. Poplatok je možné zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej
splátky.

článok 7
Vrátenie poplatku
1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti,
ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže
splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom mesta,
b) zanikne dôvod spoplatnenia ( zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, úmrtie,
zánik práva užívať nehnuteľnosť, )
c) uhradenie vyššej sumy poplatku - poplatník predloží potvrdenie o úhrade.

článok 8
Zníženie poplatku
1. Správca poplatku na základe žiadosti poplatok zníži vo výške 45%:
a) poplatníkom, ktorí vykonávajú zamestnanie s ubytovaním mimo mesta a zamestnanie
na turnusy, po predložení potvrdenia od zamestnávateľa o pracovnom pomere spolu
s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, alebo s potvrdením, že vykonávajú práce
na turnusy,
b) poplatníkom, ktorí vykonávajú zamestnanie, ktoré sa neviaže na stále – konkrétne
miesto výkonu práce ( lodná doprava, kamiónová a diaľková doprava) po predložení
potvrdenia od zamestnávateľa s uvedením počtu odpracovaných dní, ( mesiacov )
c) spoplatnenej osobe, ktorá je študentom strednej, vysokej školy alebo univerzity
denného štúdia s ubytovaním, po predložení potvrdenia o štúdiu spolu s potvrdením
o ubytovaní na internáte alebo ubytovni, potvrdenie o ubytovaní nie je podmienkou
pri návšteve školy vzdialenej viac ako 50 km od mesta Kolárovo.
Mesto poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa v zdaňovacom období
viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.
2. Správca poplatku zníži poplatok na 0,0318 Eur za osobu a kalendárny deň:
a) fyzickým osobám starším ako 62 rokov, stav rozhodujúci k 01.01. príslušného roka,
b) držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom –
po predložení preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, stav rozhodujúci k 01.01. príslušného
roka.
3. Správca poplatku zníži poplatok za triedenie odpadu ( papier, plasty, sklo, železo ): zľava
sa poskytuje na základe predloženého potvrdenia o triedení odpadu - 0,028 Eur za 1kg
odovzdaného množstva. Maximálne je možné znížiť poplatok do výšky 50% na každého
člena domácnosti. Zníženie týkajúce sa bežného roka sa uplatňuje na základe
predloženého potvrdenia najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Podmienkou
zníženia je platenie poplatku za KO a DSO aspoň za obdobie, za ktoré sa zľava poskytuje.
Poplatník a spoplatnené osoby nemôžu byť dlžníkmi mesta.

článok 9
Odpustenie poplatku
1. Správca poplatku na základe žiadosti poplatok odpustí poplatníkom a spoplatneným
osobám z dôvodu:
a) celoročného pobytu alebo práce v zahraničí, k žiadosti je potrebné doložiť
hodnoverné doklady o celoročnom pobyte alebo práci v zahraničí za aktuálny rok
zo štátu pobytu,
b) že uhradil poplatok v inej obci, k žiadosti je potrebné doložiť doklad o zaplatení,
c) že je umiestnený v zariadení poskytujúcom sociálne služby, v nápravno-výchovnom
zariadení a v zariadení poskytujúcom zdravotnú starostlivosť s ubytovaním viac ako
90 dní, k žiadosti je potrebné doložiť doklad o pobyte.
2. Správca poplatku na základe predložených potvrdení poplatok odpustí za obdobie , za
ktoré poplatník preukáže, že dlžnú sumu odpracoval formou verejnoprospešnej práce na
zbernom dvore separovaného odpadu. Odpustenie poplatku sa vzťahuje na nevymožiteľné
pohľadávky, u ktorých bola aplikovaná každá forma - spôsob vymáhania zo strany Mesta
z rokov 2002 až príslušného kalendárneho roku. Dlžnú sumu poplatník odpracuje
čiastkou 1,30 Eur / hodina .

3. Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť, alebo odpustiť rozhodnutím.

Článok 10

Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Kolárove dňa 14.12.2015.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie mesta o poplatku č. 14/2014.

V Kolárove dňa 14.12.2015

Árpád Horváth
primátor mesta

