VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE Temeš
č. 3/2012
O POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Temeši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2013
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne
odpady okrem elektroodpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
§3
Poplatník
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a.) 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 nehnuteľnosti ako
vodná plocha.
b.) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie
c.) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania
2. Ak má osoba podľa bodu 1 písmeno a) tohto nariadenia v obci súčasne trvalý pobyt
a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa bodu 1
písmena a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu.

§4
Sadzba poplatku
1.Sadzba poplatku je 0,0329 eur na osobu a kalendárny deň.
a.) fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v obci
12,00 eur

b.) neobývané domy / nehnuteľnosť

12,00 eur

c.) študenti SŠ a VŠ bývajúci mimo trvalého bydliska
8,00 eur
d.) občania pracujúci v zahraničí a dlhodobo zdržiavajúci sa mimo bydliska, ktorí preukážu
potvrdenie z internátu, ubytovne
8,00 eur
e.) právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľ, ktoré podnikajú na území obce za každého
zamestnanca
15,00 eur
f.) rodiny s troma a viac deťmi, za tretie a každé ďalšie dieťa
8,00 eur

§5
Určenie poplatku
1. Poplatok sa platí na príslušný kalendárny rok.

§6
Ohlásenie

1.Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platí poplatok, v prípade, ak došlo k zmene
už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje identifikačné údaje ak je poplatník podľa § 3 tohto VZN,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona č. 582/2004 Z. z.
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona č. 582/2004 Z. z. spolu
s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie
alebo odpustenie poplatku podľa § 83 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie
poplatku.
2.Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku
z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

§7
Vyrubenie poplatku
1.Poplatok vyrubí obec platobným výmerom za príslušný kalendárny rok. Poplatok je splatný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €.

§8
Zníženie poplatku
Občania, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do nižších sadzieb miestneho poplatku pre
fyzické osoby, musia preukázať splnenie určených podmienok a uplatniť si nárok žiadosťou
na toto zaradenie do 31. januára kalendárneho roka.
1.Študenti SŠ a VŠ, občania pracujúci v zahraničí a dlhodobo sa zdržiavajúci sa mimo
bydliska– potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia alebo potvrdenie o prechodnom
ubytovaní, prípadne potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO.
2. Obec oslobodí od poplatku deti narodené v priebehu roka.
V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období ,
je potrebné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.

§9
Záverečné ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa z r u š u j e Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.2/2011 zo dňa 25.11.2011
2. Obecné zastupiteľstvo obce TEMEŠ sa na tomto všeobecne záväznom nariadení za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 06.decembra 2012

§ 10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2013
Návrh VZN na pripomienkovanie občanov vyvesený dňa: 6. novembra2012
zvesený dňa: 5. decembra 2012
Zverejnené od: 07.decembra 2012
do: 23.decembra 2012

Oľga Fakanová
starostka obce

