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Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019
Obce Zemplínska Teplica

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Zemplínska Teplica na základe originálneho výkonu samosprávy podľa
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením podľa § 83 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 vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú
ustanovené v § 77 až § 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.
§2
Základné ustanovenie
Obec Zemplínska Teplica týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2020 miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č.
582/2004 Z. z.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a. stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
b. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
c. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§4
Sadzby poplatku
1. Obec Zemplínska Teplica stanovuje:
a. sadzbu poplatku 0,0548 € za osobu a kalendárny deň (20,00 € ročne),
b. sadzbu poplatku pre poplatníkov s trvalým pobytom na uliciach: Lesná a Požiarnicka je 0,014 € za
osobu a kalendárny deň (5,11 EUR ročne) pri zbere do veľkokapacitných kontajnerov o objeme 7 m3
c. sadzbu poplatku 0,020 € za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín, pričom poplatník
uhradí tento poplatok na Obecný úrad v Zemplínskej Teplici.
d. 1,60 € za jednorázové odpadové vrece označené zberovou spoločnosťou pri prekročení objemu
zbernej nádoby,
e. 20,00 € za zakúpenie ďalšej zbernej nádoby.
2. Správca poplatku stanovuje ročnú sadzbu poplatku pre poplatníkov uvedených v § 77, ods 2 písm.
b/ a c/ zákona nasledovne:

a. sadzbu poplatku 0,0548 € za osobu a kalendárny deň (20,00 € ročne) pre právnickú osobu, ktorá je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie, neznížený o počet osôb, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt,
b. sadzbu poplatku 0,0548 € za zamestnanca a kalendárny deň (20,00 € ročne) pre podnikateľa, ktorý
je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
c. poplatok pre poplatníkov podľa § 4, bod 2, ktorí požiadali o množstvový zber sa platí podľa
frekvencie odvozov, sadzby, objemu zbernej nádoby v litroch a počtu zberných nádob, ktorú poplatník
užíva v súlade so zavedeným systémom zberu KO a DSO sa sadzba poplatku stanovuje na 0,011 €
za 1 liter komunálneho odpadu.
Žiadosť o množstvový zber je potrebné podať každý rok v termíne do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia vypísaním tlačiva, ktoré je v prílohe č. 2 platného VZN o nakladaní s KO a
DSO na území mesta Púchov.
Frekvencia vývozov je stanovená: 1 x 14 dní, t. j. 26 vývozov za rok. Obec Zemplínska Teplica
stanovuje poplatok za jednu smetnú nádobu pri frekvencii 26 vývozov za rok nasledovne:
- 110 litrová nádoba – 31,46 €
- 1100 litrová nádoba – 314,60 €
d. 1,60 Eur za jednorázové odpadové vrece označené zberovou spoločnosťou pri prekročení objemu
zbernej nádoby,
e. 20,00 Eur za zakúpenie ďalšej zbernej nádoby.
§5
Určenie poplatku
Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období sa vypočíta podľa § 79 ods. 4
zákona, pričom koeficient ustanovený obcou má hodnotu 1.
§6
Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2
tohto VZN rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 tohto VZN v splátkach, pričom
splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
3. Poplatník môže zaplatiť poplatok:
a. na účet správcu dane,
b. hotovosťou do pokladne,
c. poštovou poukážkou.
§7
Zníženie a odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe dokladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
2. Zníženie alebo odpustenie poplatku sa vzťahuje na poplatníka, ktorý má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt.
3. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet
dní pobytu poplatníka mimo obce, a to najmä:

a. potvrdenie o návšteve školy na aktuálny školský rok,
b. potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,

c. potvrdenie o pobyte potvrdené ubytovacím zariadením, prípadne nájomná zmluva,
d. potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste.
Tento preukázateľný doklad je možné v odôvodnených prípadoch nahradiť overeným čestným
vyhlásením obsahujúcim údaje o pobyte mimo územia obce.
4. V prípade, že doklady nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť
aj preklad pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
5. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti do 31. 12. príslušného kalendárneho roka podaním ohlásenia a v tejto lehote nepredloží
príslušné doklady podľa ods. 3, nárok na vrátenie poplatku za toto obdobie zaniká.
§8
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a. písomná žiadosť o vrátenie poplatku,
b. musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, zánik práva
užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.).
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej
časti do 31. 12. príslušného kalendárneho roka podaním ohlásenia a v tejto lehote nepredloží
príslušné doklady podľa ods. 2, nárok na vrátenie poplatku za toto obdobie zaniká.
§9
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínska Teplica č. 7/2008
z 12.12.2008 a VZN č.4/2015 zo dňa 11. 12. 2015.
§ 10
Záverečné ustanovenie
Na tomto VZN obce Zemplínska Teplica sa uznieslo obecné/mestské zastupiteľstvo obce Zemplínska
Teplica dňa 16. 12. 2019 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

_____________________
Starostka obce
Mgr. Jozefína Uhaľová

