Všeobecne záväzné nariadenie obce Terchová
č.3/2013
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Čl.1
Úvodné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Terchovej podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
r o z h o d l o, 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 z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2014 poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje sadzby a podmienky určovania
a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Terchová.

Čl.2
Základné ustanovenie

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Terchová.
2. Poplatníkom je každá fyzická a právnická osoba v zmysle §77 zákona NRSR
č.582/2004Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Čl.3
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa pre
právnické osoby, fyzické osoby a rodinné domy pri zavedenom množstvovo –
intervalovom zbere stanovuje:
a) Za zbernú nádobu 110 l - 2,40€/ odvoz
b) Za zbernú nádobu 240 l - 4,80€/ odvoz
c) Za zbernú nádobu 1100 l - 15,00€/ odvoz
d) Za obcou označené čierne
plastové vrece 60 l
- 1,20€/ odvoz
2. Sadzba poplatku za individuálny odvoz separovaných odpadov / sklo, plasty/ sa
pre právnické osoby a fyzické osoby stanovuje:
a) Za vrece 60 l
- 1,00€/ odvoz
b) Za zbernú nádobu 110 l - 1,80€/ odvoz
c) Za zbernú nádobu 240 l - 2,00€/ odvoz
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d) Za zbernú nádobu 1100 l -

7,00€/ odvoz

3. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa pre
občanov žijúcich v bytových domoch na území obce Terchová stanovuje
a) 36,50€/ osoba /rok alebo 0,10€/ osoba / deň
4. Fyzická osoba, ktorá má na území obce Terchová trvalý alebo prechodný pobyt
alebo ktorá je oprávnená užívať stavbu alebo jej časť, objekt / chaty, neobývané
domy/, záhradu, ovocný sad alebo trávnatý porast na iný účel ako podnikanie,
pozemok v zastavanom území obce a táto nehnuteľnosť sa nachádza
na celoročne ťažko dostupných lokalitách, kde nie je možný množstvovo –
intervalový zber a je zabezpečený systém odvozu odpadov terénnym vozidlom
podľa harmonogramu vývozu prípadne je zabezpečený odber komunálneho
odpadu na dvore so stanoviskom kontajnerov stanovuje sadzbu poplatku
a) 12 €/ rok - Fyzická osoba, ktorá využíva nehnuteľnosť iba na individuálnu
rekreáciu /rekreačné chaty, víkendové domy/ paušálne raz za celú
nehnuteľnosť /aj pri vlastníctve viacerých nehnuteľnosti/ s možnosťou
prevziať 10ks plastové vrece 60 l na komunálny odpad označené obcou a 10
ks plastové vrece 60 l na separované komodity.
b) 6 €/ rok - Fyzická osoba podľa tohto článku č.3 ods.4 okrem ods.4.a)
paušálne raz za celú nehnuteľnosť /aj pri vlastníctve viacerých nehnuteľnosti/
s možnosťou prevziať 6ks plastové vrece 60 l na komunálny odpad označené
obcou a 6 ks plastové vrece 60 l na separované komodity.

5. Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa pre
právnické a fyzické osoby – podnikateľov kde nie je možný množstvovo –
intervalový zber a je zabezpečený systém odvozu odpadov terénnym vozidlom
podľa harmonogramu vývozu prípadne je zabezpečený odber komunálneho
odpadu na dvore so stanoviskom kontajnerov stanovuje
Na základe počtu lôžok
a) 36,50 € / lôžko / rok - pre podnikateľa prevádzkujúceho reštauračné
a ubytovacie služby spolu v jednom zariadení
b) 15,00€/ lôžko / rok - pre podnikateľa prevádzkujúceho iba ubytovacie
služby
Na základe počtu zamestnancov
a)
b)
c)
d)
e)

80,00€ do 4 zamestnancov
140,00€ 5-8 zamestnancov
220,00€ 9-12 zamestnancov
300,00€ 13-20 zamestnancov
+ 60,00€ na každých ďalších 7 zamestnancov

Ubytovatelia v súkromí
a) 60,00€ do 6 lôžok
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b) 60,00€ na každých ďalších 7 lôžok

Čl.4
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný do 31. januára zdaňovacieho obdobia ohlásiť správcovi
poplatku
a) svoje identifikačné údaje
b) identifikačné údaje iných osôb ak za ne plní povinnosť poplatníka
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku pri množstvovo – intervalovom zbere,
alebo údaje na výpočet paušálneho poplatku
d) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, najmä na zánik alebo zníženie
poplatku
2. V priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný údaje rozhodujúce na
určenie poplatku ohlásiť bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik, zánik alebo zmenu poplatku.

Čl.5
Vyrubenie a platenie dane
1. Správca dane na základe rozhodujúcich údajov vystaví platobný výmer.
Pri množstvovo – intervalovom zbere správca vychádza z počtu 52 vývozov
ročne.
Väčší resp. menší počet vývozov bude započítaný v platobnom výmere
v ďalšom zdaňovacom období.
2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 35 € a právnickej osobe 500 €
je splatná naraz v termíne do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru.
3. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje 35 € a právnickej osobe 500 € je
splatná v dvoch splátkach. Prvá splátka je splatná do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru, druhá splátka je splatná v termíne do 30.
septembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
4. Daňovník môže vyrubenú daň splatnú podľa odseku 2) zaplatiť naraz v termíne
prvej splátky.

Čl.6
Zníženie poplatku
1. Poplatok vypočítaný podľa čl.3 ods.3 sa za 5-tú a každú ďalšiu osobu odpúšťa
2. Poplatok vypočítaný podľa čl.3 s ods.3 sa znižuje o 50% vo všetkých
domácnostiach do dvoch osôb s trvalým pobytom na území obce
a) s vekom oboch členov nad 65 rokov
b) kde sú obaja členovia držiteľmi preukazu ZŤP alebo ZŤP/S
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3. Ak poplatník preukáže dlhodobý pobyt v zahraničí viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní (potvrdenie vysielajúcej organizácie prac. povolenie a pod.),
alebo neužívanie nehnuteľnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní ( dlhodobé
liečenie, výkon trestu, a pod. ) zníži sa takto preukázateľne zdokladované obdobie
o 50%.
4. Poplatok vypočítaný podľa čl.3 odseku3) sa u študentov ubytovaných mimo obce
na základe predloženého potvrdenia ubytovacieho zariadenia zníži o 50%.
Čl.7
Záverečné ustanovenie
1. Týmto VZN sa ruší a nahrádza VZN č.4/2012.
2. Obecné zastupiteľstvo v Terchovej sa uznieslo na VZN obce Terchová č. 3/2013
na zasadnutí dňa 13.12.2013 uznesením číslo 8/2013.
3. Návrh VZN č. 3/2013 bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 21.11.2013 do
13.12.2013
4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od 16.12.2013 a nadobúda
účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia dňa 31.12.2013

........................................................
Ing.,Mgr. Marián Zajac
Zástupca starostu obce
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