Všeobecne záväzné nariadenie Obce Podbiel
č. 5/2015 zo dňa 11.12.2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Podbiel v súlade s ustanovením § 6 ods.1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):
§1
Základné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo v Podbieli podľa § 11 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, rozhodlo
súčinnosťou od 1.1.2016 o zavedení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, a to na obdobie kalendárneho roka, ktorý je zdaňovacím obdobím.
(2) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
(3) Evidenciu likvidácie komunálneho odpadu na území obce vedie Obecný úrad v Podbieli.

§2
Poplatník
(1) Poplatníkom je 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, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v
katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“).
(2) Poplatníkom podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia nie je fyzická osoba podnikateľ
a právnická osoba. Tieto subjekty sú povinné zabezpečiť si likvidáciu odpadu zmluvne s príslušnou
organizáciou zaoberajúcou sa likvidáciou komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
(3) Fyzická osoba - podnikateľ a právnické osoby, ktoré prevádzkujú svoju podnikateľskú činnosť
na území obce Podbiel, sú povinné preukázať zabezpečenie likvidácie odpadu v zmysle ods.2 predložením
kópie zmluvy uzavretej s príslušnou organizáciou na Obecný úrad v Podbieli do 31.3. príslušného
zdaňovacieho obdobia.

§3
Sadzba poplatku
(1)
Sadza poplatku za komunálne odpady sa na zdaňovacie obdobie stanovuje 0,0194 eura za
jeden liter, čo je:
a) pre fyzické osoby, ktoré majú na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt:
1. 1-členná domácnosť 13,87 eur za odvoz odpadu v intervale jedenkrát za 4 týždne na rok,
2. 2-členná domácnosť 27,74 eur za odvoz odpadu v intervale jedenkrát za 4 týždne na rok,
3. 3-členná a viacčlenná domácnosť 55,48 eur za odvoz odpadu v intervale jedenkrát za dva
týždne na rok,
b) pre poplatníka - fyzickú osobu, ktorý je na území obce oprávnený 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, pozemok v

b)

pre poplatníka - fyzickú osobu, ktorý je na území obce oprávnený 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, pozemok v
zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“), suma 2,134 eura za odvoz jednej
nádoby určenej na odvoz komunálneho odpadu na území obce Podbiel.
(2) Ak poplatníkom podľa ods.1 písm. a/ a b /je tá istá osoba, poplatok platí len podľa ods.1 písm.a/.
(3) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,05 eura za jeden kilogram.
§4
Splatnosť poplatku a spôsob platenia
(1)
Splatnosť poplatku za drobný stavebný odpad je pri nahlásení jeho vzniku poplatníkom na
obecnom úrade.
(2)
Poplatok za komunálne odpady pre poplatníka podľa § 3 ods.1 písm. a) je splatný na
základe rozhodnutia, v lehote do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti.
(3)
Poplatok za komunálne odpady pre poplatníka podľa § 3 ods.1 písm. b) je splatný na
základe rozhodnutia, v lehote do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti, vydaného na základe
preukázateľnej evidencie skutočne vykonaných odvozov odpadu v zdaňovacom období.
(3) Poplatky podľa ods,1 sa platia v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostne na
účet obce vedený vo VÚB, a.s., pobočka Tvrdošín, číslo účtu 23723332/0200, IBAN SK54 0200
0000 0000 2372 3332 alebo poštovou poukážkou na adresu Obec Podbiel, Obecný úrad Podbiel,
027 42 Podbiel 210.
(4) Ak poplatník platí poplatok podľa tohto nariadenia bezhotovostným spôsobom, označí platbu
„poplatok“ s uvedením číselnej hodnoty príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak ide o poplatok za iné
zdaňovacie obdobie, uvedie sa za výrazom „poplatok“ číselné označenie príslušného roka. Ak platba
nebude takto označená, správca dane môže použiť prednostne na úhradu ktorejkoľvek dane a poplatku po
lehote splatnosti s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby.
(5) Ak obec poplatníkovi podľa § 3 ods.1 písm. a) preukáže, že v priebehu zdaňovacieho obdobia
mu bolo zabezpečené vyvezenie komunálneho odpadu vo frekvencii vyššej ako podľa § 3 ods.1, alebo
v objeme vyššom ako jedna kuka nádoba, odvozy (alebo objem vyvezeného odpadu), ktoré presiahli počet
odvozov (alebo objem vyvezeného odpadu) započítaných do poplatku podľa § 3 ods.1 písm.a/, je poplatník
povinný doplatiť najneskôr pri platení poplatku za nasledujúce zdaňovacie obdobie.

§5
Vrátenie poplatku a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti pomernú časť poplatku poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok
v priebehu zdaňovacieho obdobia, splnil si včas svoju oznamovaciu povinnosť a súčasne predložil
potvrdenie o zaplatení poplatku na zvyšok zdaňovacieho obdobia v inej obci.
(2) Obec odpustí poplatníkovi poplatok za komunálny odpad pomernou časťou za člena
domácnosti, ktorý preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na
území obce. To neplatí, ak nehnuteľnosť poplatník užíva sám, a v dobe, za ktorú si uplatňuje nárok na
odpustenie poplatku užívala nehnuteľnosť iná osoba.
(3) Poplatník skutočnosť, že sa nedržiava alebo nezdržiaval v obci, preukazuje najmä potvrdením
o návšteve školy, potvrdením od tuzemského zamestnávateľa, že vykonáva pre neho prácu v zahraničí,
potvrdením od zahraničného zamestnávateľa, že prácu vykonáva v zahraničí alebo potvrdením
zdravotníckeho zariadenia o absolvovaní dlhodobej liečby mimo územia obce.
(4) Poplatník si odpustenie poplatku za komunálny odpad podľa ods.2 uplatní podaním písomnej
žiadosti doručenej na Obecný úrad v Podbieli, 027 42 Podbiel, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho roka.
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(5) Hodnovernosť preukázania, že poplatník sa zdržiaval mimo územia obce Podbiel v zmysle
ods.2, posudzuje a rozhoduje o jeho uznaní obecný úrad.
(6) Odpustenie poplatku sa nevzťahuje na poplatníka, ktorý platí poplatok podľa § 3 ods.1 písm.b/
tohto nariadenia.

§6
Prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia

(1) Pri uplatňovaní tohto nariadenia v ďalších prípadoch platia ustanovenia zákona NR SR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov a ustanovenia zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
(2) Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Podbieli dňa 11.12.2015 uznesením číslo 114/2015
vyvesené na úradnej tabuli obce Podbiel 12.12.2015, zvesené 29.12.2015 a účinnosť nadobúda 15.
dňom vyvesenia
(3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbiel č.3/2013
zo dňa 13.12.2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Konania začaté pred účinnosťou tohto nariadenia budú dokončené podľa doteraz platného nariadenia.

V Podbieli dňa 12.12.2015

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 12.12.2015
Návrh zvesený z úradnej tabule obce dňa: 29.12,2015
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