Obec Drienica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami

zákona č.

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

pre

územie obce Drienica toto
V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE DRIENICA
č. 5/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2012
Čl. I
ÚVODNÉ

USTANOVENIA
§1

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ upravuje podmienky
určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady okrem
elektroodpadov a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/ na území obce
Drienica v bežnom kalendárnom roku.
2) Obec Drienica ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Čl. II
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§2
Sadzba poplatku
1) Obec Drienica ustanovuje sadzbu poplatku, ak v obci nie je zavedený množstvový
zber, vo výške 0,033 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov podľa § 77
ods. 2 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 „zákona“/
2) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka
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§3
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1) Zánik povinnosti platiť poplatok:
a) dňom odhlásenia fyzickej osoby z trvalého alebo prechodného pobytu
b) dňom úmrtia poplatníka
c) dňom skončenia užívania nehnuteľností fyzickou osobou a právnickou osobou
na iný účel ako na podnikanie
d) dňom skončenia užívania nehnuteľností podnikateľom na účel podnikania
2) Ohlásenie o vzniku a zániku povinnosti platiť poplatok pre poplatníkov podľa § 77
ods. 2 písm. a) zákona obsahuje okrem identifikačných údajov aj tieto údaje:
a) rodné číslo
b) dátum narodenia
c) dátum úmrtia
d) dátum začiatku alebo skončenia užívania nehnuteľností
3) Ohlásenie o vzniku povinnosti platiť poplatok pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2
písm. b/ a c/ zákona obsahuje tieto údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §
79 ods. 3 zákona, t.j. pre určenia ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov:
a) priemerný počet zamestnancov znížený o počet zamestnancov s trvalým
alebo prechodným pobytom v obci Drienica
b) priemerný počet ubytovaných osôb znížený o počet ubytovaných s trvalým
alebo prechodným pobytom v obci Drienica
c) priemerný počet miest na poskytovanie služieb
Dokladmi sú štatistické výkazy poplatníka o týchto údajoch.
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4) Ohlásenie o vzniku povinnosti platiť poplatok pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2
písm. b/ a c/ zákona obsahuje tieto údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §
79 ods. 4 zákona, t.j. pre určenie ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov:
a) priemerný počet zamestnancov neznížený o počet zamestnancov s trvalým
alebo prechodným pobytom v obci Drienica
b) priemerný počet ubytovaných osôb znížený o počet ubytovaných s trvalým
alebo prechodným pobytom v obci Drienica
c) priemerný počet miest na poskytovanie služieb
Dokladmi sú štatistické výkazy poplatníka o týchto údajoch .
5) Na výpočet

ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov podľa §79 ods. 4

písm. a) zákona obec ustanovuje koeficient 0,50.
§4
Splatnosť poplatku
Splatnosť poplatku je za príslušný kalendárny rok v troch rovnakých splátkach:
1. splátka do 15. dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
2. splátka 31. júla kalendárneho roka
3. splátka 31. októbra kalendárneho roka
§5
Zníženie a odpustenie poplatku
1) Ak poplatník požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku doloží aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2) Zníženie poplatku na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona obec
ustanovuje v týchto prípadoch:
a) o 60% poplatníkovi podľa §77 ods. 2 písm. a/ zákona s trvalým pobytom v obci:
ktorý si plní povinnú školskú dochádzku mimo trvalého pobytu,
ktorý je študent strednej a vysokej školy mimo trvalého pobytu.
- dokladom je potvrdenie o návšteve školy,
- pri štúdiu v Prešove a v Košiciach dokladom je potvrdenie o návšteve školy
a potvrdenie o pobyte alebo čestné vyhlásenie študenta o pobyte
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b) o 50% poplatníkovi podľa §77 ods. 2 písm. a/ zákona s trvalým pobytom v obci,
ktorý je zamestnaný mimo trvalého pobytu, t.j.„turnusová práca“
-dokladom je kópia pracovnej zmluvy alebo potvrdenie zamestnávateľa o trvaní
pracovného pomeru a potvrdenie o pobyte, alebo čestné vyhlásenie o pobyte
- dokladom u živnostníkov je čestné vyhlásenie o turnusovej práci a o pobyte
c) zníženie o 21% poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona s trvalým
pobytom v obci
d) zníženie o 50% poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona s prechodným
pobytom v obci
e) zníženie o 35% poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona s trvalým
pobytom v obci, ktorý dosiahne vek 62 rokov a viac v určenom období
f) zníženie o 35% poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona s trvalým
pobytom v obci, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý
- dokladom je kópia preukazu ŤZP
g) zníženie o 50% poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona s trvalým
pobytom v obci na tretie a ďalšie dieťa žijúce v spoločnej domácnosti najviac
do 25 roku veku, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku alebo sa pripravuje
formou denného štúdia na svoje budúce povolanie a dochádza denne do
miesta svojho trvalého pobytu
- dokladom je potvrdenie o návšteve denného štúdia na strednej a vysokej škole
h) zníženie o 50% poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona, ktorý je na
území obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie, ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť
a spotreba elektrickej energie ročne je od 11 kWh do 50 kWh
- dokladom je čestné prehlásenie o tom, že poplatník neužíva nehnuteľnosť
a aktuálne vyúčtovanie elektrickej energie
i) zníženie o 35% poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona, ktorý je na
území obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na
podnikanie a je ťažko zdravotne postihnutý
- dokladom je kópia preukazu ŤZP
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j) zníženie o 50% poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona s trvalým
pobytom v obci počas pobytu v zariadeniach sociálnych služieb, iných
zariadeniach a u blízkych príbuzných s trvalým pobytom mimo katastrálneho
územia obce viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
- dokladom je čestné vyhlásenie o pobyte
3) Odpustenie poplatku obec ustanovuje v prípade ak sa poplatník v určenom období
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí viac ako 184 po sebe nasledujúcich dní.
Dokladom odpustenia je potvrdenie zamestnávateľa, pracovná zmluva, pracovné
povolenie alebo zmluva o sprostredkovaní zamestnania, potvrdenie o povolení
pobytu na území iného štátu alebo potvrdenie o návšteve školy.
4) Odpustenie poplatku na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona obec
ustanovuje v týchto prípadoch:
a) poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona, ktorý je na území obce
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a
žiada o odpustenie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť a spotreba
elektrickej energie ročne je do 10 kWh vrátane
- dokladom je čestné vyhlásenie o tom, že poplatník neužíva nehnuteľnosť
a aktuálne vyúčtovanie elektrickej energie
b) spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, ak jeden zo spoluvlastníkov
poplatok obci platí
c) poplatníkovi podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona s trvalým pobytom v obci počas
pobytu v zariadeniach sociálnych služieb, iných zariadeniach a u blízkych
príbuzných s trvalým pobytom mimo katastrálneho územia obce viac ako
250 po sebe nasledujúcich dní
- dokladom je čestné vyhlásenie o pobyte
5) Počet znížení poplatku sa určuje podľa počtu členov domácnosti. Jednotlivé druhy
zníženia poplatku sa nespočítavajú.
Pri súbehu znížení poplatku sa uplatní zníženie výhodnejšie pre poplatníka.
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6) Obec určuje pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona, ktorí sú
v rekreačnej oblasti oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na iný účel ako
na podnikanie tieto zberné miesta:
a) parkovisko pri dolnej stanici sedačkovej lanovky
b) parkovisko pod chatou VVS, a.s.
c) konečná zástavka SAD, a.s.
d) lokalita Pod Hájom
e) lokalita Gacky
7) V záujme účelného hospodárenia a nakladania s komunálnymi odpadom sa určuje
jedna 110 litrová nádoba na odpad pre minimálne 4 osoby. Samostatne žijúce osoby
z viacerých domácnosti možno spojiť alebo pričleniť na tento účel. Samostatne
žijúce osoby, ktoré majú 62 rokov a viac možno pričleniť k domácnosti so štyrmi
osobami
Čl. III
Množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
§6
1) Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je
vo výške 0,016 €/L odpadu pre zbernú nádobu s objemom 110L
pri frekvencii odvozu 1 x 14dní
2) Zníženie sadzby poplatku pri množstvovom zbere:
a) 50% zo sadzby poplatku určenej v odseku 1 pre zbernú nádobu s objemom 1100L
pri frekvencii odvozu 1 x 14 dní
b) 65% zo sadzby poplatku určenej v odseku 1 pre zbernú nádobu s objemom
15 000L pri frekvencii odvozu 1 x 14 dní
3) Obec Drienica ustanovuje množstvový zber odpadu:
a) pre právnickú osobu podľa § 77 ods. 2 písm. b/ zákona, ktorá je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie,
b) pre podnikateľa podľa § 77 ods. 2 písm. c/zákona , ktorý je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania,
c) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona, ktorý poskytuje ubytovacie
služby za odplatu v nehnuteľností, ktorú je oprávnený užívať alebo ju užíva
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4) Určenie objemu zbernej nádoby:
a) pre poplatníkov podľa ods. 3 tohto paragrafu je určenie podľa počtu lôžok:
od 0 do 4 lôžok

110 L/rok

od 5 do 9 lôžok

2x 110 L/rok

od 10 do 19 lôžok

1 100 L/rok

od 20 do 50 lôžok

2 200 L/rok

od 51 do 100 lôžok a viac

4 400 L/rok

b) pre poplatníkov podľa ods. 3 písm. b) tohto paragrafu je určenie podľa počtu
stoličiek:

do 10 stoličiek

110L/rok

od 11 do 50 stoličiek

1 100 L/rok

od 51 do 100 stoličiek

2 200 L/rok

nad 100 stoličiek

3 300 L/rok

c) pre maloobchodné predajne a ostatné prevádzky neuvedené v písmenách
a) a b) tohto odseku je určenie 110 L/rok
d) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona 110 L/rok ak požiada
o množstvový zber
5) Pri množstvovom zbere bude poplatok fakturovaný štvrťročne Obcou Drienica.
Spôsob úhrady faktúry: a) v hotovosti do pokladnice obce
b) poštovým peňažným poukazom U
b) prevodom z účtu
Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok
ako bol povinný uhradiť, obec vráti poplatok na základe dobropisu.
Spôsob vrátenia poplatku: a) poštovým peňažným poukazom
b) prevodom z účtu
6) Obec určuje pre množstvový zber v rekreačnej oblasti tieto zberné miesta:
a) parkovisko pri dolnej stanici sedačkovej lanovky
b) parkovisko pod chatou VVS, a.s.
c) konečná zástavka SAD, a.s.
d) lokalita Pod Hájom
e) lokalita Gacky
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7) Zníženie poplatku o 50% na zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona obec
ustanovuje v týchto prípadoch:
a) obmedzenie prevádzky objektu z dôvodu zmeny otváracích hodín
b) rekonštrukcia objektu na základe stavebného povolenia
Dokladom o týchto skutočnostiach je ohlásenie poplatníka.
8) Odpustenie poplatku na zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona obec
ustanovuje v prípade opravy a údržby objektu.
Dokladom je ohlásenie poplatníka.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
§7
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Drienica
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje
Všeobecne záväzne nariadenie Obce Drienica č. 3/2010 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011 zo dňa 19.
11.2010.
2. Obecné zastupiteľstvo Obce Drienica sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení Obce Drienica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné

odpady

na

kalendárny

rok

2012

uznieslo

dňa

uznesením č. 95.
Čl. V
Účinnosť
§8
1. VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Drienica dňa 15.12.2011.
2. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012

Ing. Igor Birčák
starosta obce
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9.12.2011

