Všeobecne záväzné nariadenie
OBCE TURIE
č. 7
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) sa uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“)
Čl. 1
Základné ustanovenie
1. Poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
2. Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená
v § 77 zákona o miestnych daniach.
Čl. 2
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku pre fyzické osoby – poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona
o miestnych daniach je týmto VZN stanovená sumou: 0,0466 € na osobu
a kalendárny deň.
2. Sadzba poplatku pre fyzické osoby - poplatníkov, ktorí môžu mať poplatok znížený
alebo odpustený je stanovená najmenej 0,020 € na osobu a kalendárny deň.
3. Sadzba poplatku pre právnické osoby - poplatník podľa §77 ods. 2 písm. b) a písm. c)
zákona o miestnych daniach pre množstevný zber je:
 110 l zberná nádoba - 0,017 €/liter
 240 l zberná nádoba - 0,015 €/liter
 1100 l zberná nádoba - 0,013 €/liter
4. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,05 €/kg.

Čl. 3
Určenie poplatku
1. Pre právnické osoby je v obci zavedený množstevný zber. Poplatok pre tento druh
zberu sa vypočíta ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby,
ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov.
Takto určený poplatok je:
Pre 110 l nádobu 52,36 € na rok pri frekvencii vývozu dvakrát za mesiac,
Pre 240 l nádobu 100,80 € na rok pri frekvencii vývozu dvakrát za mesiac,
Pre 1100 l nádobu 400,40 € na rok pri frekvencii vývozu dvakrát za mesiac,
Pre 1100 l nádobu 200,20 € na rok pri frekvencii vývozu jedenkrát za mesiac.
2. Pre fyzické osoby nie je v obci zavedený množstevný zber. Obdobím pre určenie
poplatku je jeden kalendárny rok. Poplatok sa určí ako súčin sadzby poplatku a počtu
kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník
v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je
oprávnený užívať.
Takto určený poplatok je 17,00 € na osobu a rok.
3. Frekvencia odvozov komunálneho odpadu je pre uvedené kategórie pôvodcov
odpadu dvojtýždňová, 28 vývozov za rok. Pre právnické osoby môže byť na základe
žiadosti pri 1100 l nádobe frekvencia odvozu 14 vývozov za rok.
Čl. 4
Oznamovacia povinnosť
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti a uviesť údaje rozhodujúce na
určenie poplatku a to i v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného
pobytu(ďalej len „identifikačné údaje“),
b) ak je poplatníkom právnická osoba: názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania a identifikačné čislo (IČO),
c) identifikačné údaje iných osôb, ak za nich plní povinnosti poplatníka podľa § 77
ods. 7 zákona o miestnych daniach,
d) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa čl. 3 tohto VZN,
e) ak poplatník požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný podľa § 82
ods. 2 ods. 3 zákona o miestnych daniach predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Poplatník je oprávnený podať obci oznámenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, má byť nižšia ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada
o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť.

Čl. 5
Vyrubenie poplatku a splatnosť

1. Poplatok vyrubí obec každoročne platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
2. Ak vznikne povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia obec vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku povinnosti platiť
poplatok až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
3. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa § 80 zákona o miestnych daniach
zistí, že nastala skutočnosť, keď bol poplatníkovi vyrubený poplatok v nesprávnej
výške alebo nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo
zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec upraví výšku
poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolnosti, ktoré nastali.
4. Správca dane písomne vyzve poplatníka, ktorý si nesplnil oznamovaciu povinnosť
podľa § 80 zákona o miestnych daniach na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá
nemôže byť kratšia ako osem dní.
5. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa ods. 4,
správca dane určí poplatok podľa pomôcok podľa § 81a zákona o miestnych daniach.

Čl. 6
Vrátenie poplatku
1. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru
alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia
obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
2. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,00 €.

Čl. 7
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby (0,020 € na osobu a kalendárny deň) za
obdobie:
a) v ktorom sa poplatník dlhodobo zdržiaval v zahraničí po predložení pracovnej
zmluvy alebo potvrdenia príslušného zahraničného úradu k tejto skutočnosti,
b) ak neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe idúcich dní
a preukáže, že v mieste trvalého bydliska zaplatil poplatok v plnej výške za celé
obdobie,
2. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby na celé obdobie pre štvrté a ďalšie deti
v rodine.
3. Obec poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý má trvalý pobyt v obci Turie a dlhodobo sa
zdržiava v inej obci alebo meste.
4. Obec odpustí 50% poplatku študentom, ktorí študujú na vzdialených školách
a prechodne sú tam aj ubytovaní, prinesú potvrdenie o prechodnom pobyte
a neukončia štúdium v príslušnom roku vyrubenia poplatku.

5. Obec odpustí 25% poplatku študentom ktorí študujú na vzdialených školách
a prechodne sú tam aj ubytovaní, prinesú potvrdenie o prechodnom pobyte
a ukončia štúdium v príslušnom roku vyrubenia poplatku.
Čl. 8
Podávanie žiadosti o zníženie a odpustenie poplatku
1. Žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2
tohto VZN sa prijímajú do 01.12. príslušného roka vyrubenia poplatku.
2. Žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 7 ods. 1 písm. b) a ods. 4
tohto VZN sa prijímajú do 31.03. príslušného roka vyrubenia poplatku.
3. Žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 7 ods. 3 , ods. 5 a ods. 6
tohto VZN sa prijímajú do 31.01. príslušného roka vyrubenia poplatku.
4. Na žiadosti podané po týchto termínoch sa neprihliada.
5. Ak poplatník nemá splnené všetky daňové a poplatkové povinnosti voči obci Turie,
žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku sa nevyhovie.

Čl. 9
Vývoz komunálneho odpadu a umiestnenie nádob na odpad v obci
1. Vývoz komunálneho odpadu je zabezpečený dodávateľskou firmou podľa čl. 10 tohto
VZN.
2. Obec Turie nariaďuje, aby každý poplatník poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady umiestnil zberné nádoby na vlastný pozemok.
3. Umiestnenie odpadovej nádoby na obecný pozemok sa povoľuje najskôr večer pred
plánovaným vývozom zberných nádob.
4. Zbernú nádobu poplatník umiestni naspäť na svoj pozemok ešte v deň vývozu.
5. Pôvodca odpadov zaistí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú
užitočnú hmotnosť, resp. objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob
pri ich preplnení.
6. Pôvodca odpadov je v prípade preplňovania zberných nádob zabezpečiť zvýšenie
počtu nádob. V prípade, že zvýšenie počtu alebo objemu zberných nádob
nezabezpečí pôvodca odpadov, obec nariadi zvýšenie kapacity zberných nádob.

Čl. 10
Zásady pre určenie množstva odpadových nádob a intervalu ich vývozu
1. Každá domácnosť musí mať minimálne jednu zbernú nádobu na komunálny odpad.
2. Domácnosť so štyrmi poplatníkmi môže mať dve zberné nádoby, avšak okrem
poplatku zaplatí poplatník i celú kalkulovanú cenu vývozu zbernej nádoby podľa
sadzby uvedenej v čl. 2 ods. 3 tohto VZN.
3. Domácnosť s piatimi poplatníkmi môže mať dve zberné nádoby.

4. Domácnosť so šiestimi poplatníkmi musí mať dve zberné nádoby.

Čl. 11
Drobné stavebné odpady a ich likvidácia
1. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyprodukuje drobný stavebný odpad je
povinná likvidáciu tohto odpadu prerokovať na Obecnom úrade v Turí.

Čl. 12
Likvidácia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
1. Komunálny odpad, medzi ktorý patrí aj biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,
parkov, cintorína a verejných priestranstiev (tzv. zelený odpad – tráva a konáre, lístie,
plody ovocných stromov a zeleniny) je na území obce zakázané spaľovať, hádzať do
miestneho potoka a umiestňovať na cudzích a obecných pozemkoch. Každý, kto
vytvorí takýto odpad je povinný ho zlikvidovať na vlastnom pozemku
kompostovaním.
2. Každá fyzická i právnická osoba ( podnikateľ aj nepodnikateľ) si na svojom pozemku
urobí kompostovisko, ktoré musí byť objemom primerané množstvu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý vznikne na jeho pozemkoch.
Kompostovisko sa umiestni minimálne 1 m od susedovej hranice a najmenej 5 m od
miestnej komunikácie a nie na okraji potoka, kde by mohlo dôjsť k odplaveniu.
3. Drvenie drobných konárov si pôvodca odpadu vykoná sám. Obec mu môže poskytnúť
drvič konárov za 1 € na deň. Drvenie veľkého množstva alebo hrubých konárov sa
môže riešiť po dohode s Obecným úradom v Turí.

Čl. 13
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, postupuje sa v zmysle zákona
o miestnych daniach.
2. Návrh VZN bol zverejnený pred schválením na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce na dobu 15 dní pred schválením Obecným zastupiteľstvom v Turí.
3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Turí dňa............................
4. Schválené VZN bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke
obce na dobu 15 dní.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.januára 2018.
6. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Turie
č. 7 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady účinné odo dňa
01. januára 2016.
7. VZN je prístupné na Obecnom úrade v Turí a na internetovej stránke obce.

Miroslav Chovanec
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa:
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa:
VZN po schválení vyvesené na úradnej tabuli dňa:
VZN po schválení zvesené z úradnej tabule dňa:

24.11.2017

