Obec Kotešová na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa zákona 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
o odpadoch a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Kotešová
č. 3/2011

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy

1. Obec týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi
stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce Kotešová.

a drobnými

2. Týmto nariadením sú upravené podrobnosti o zbere a preprave komunálnych odpadov, o spôsobe
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, o mieste určenom na
zneškodňovanie odpadov, o poplatku za zber a likvidáciu odpadov a spôsobe výberu poplatku.
3. Účelom nariadenia je zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim
a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru stanovenú zákonom.

zdravie

ľudí

4. Nariadenie vymedzuje práva a povinnosti fyzických osôb – občanov, fyzických osôb –
podnikateľov, právnických osôb a Obce Kotešová pri nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so
zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
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2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,
zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto
odpadov.

3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad
nachádza.
4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov
a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom.
5. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov,
preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov
a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
6. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného
prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
8. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
9. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
10. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré
možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
11. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona NR SR č. 223/2001 Z.z.
12. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická
osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich
predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady
z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich
individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích
stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe
verejnej zelene vrátanie parkov a cintorínov.
13. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo
ukladajú na povrch zeme, alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom
pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré
sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov.
14. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou –
nepodnikateľom v rozsahu do 1 m³ ročne od jednej fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie
stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie v zmysle
osobitného predpisu.
15. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov , pri ktorom
ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo
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úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
16. Separovaný zber je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré
možno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/25001 Z. z. Katalóg odpadov ako
samostatné druhy odpadov.

Článok 3
Program odpadového hospodárstva

1. Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva, spôsob realizácie
separovaného zberu, zberu odpadu s obsahom škodlivín a opatrenia na ich plnenie v súlade so
zákonom o odpadoch.
2. Obec Kotešová vypracuje v priebehu roka 2012 program odpadového hospodárstva pre komunálne
odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na jej území, ktorý schváli obecné zastupiteľstvo.
3. Program odpadového hospodárstva obec predloží na schválenie Obvodnému úradu ŽP v Žiline.
4. V prípade, že v čase po schválení programu sa zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú
rozhodujúce pre obsah tohto programu, je obec povinná program odpadového hospodárstva
aktualizovať.
5. Obec Kotešová zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva evidenciou , analýzou
a sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov
a plnením svojich zákonných povinností.

Článok 4
Povinnosti právnických a fyzických osôb

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením.
2. Pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinných chrániť zdravie ľudí
a životné prostredie.
3. Na území obce Kotešová sa zakazuje:
a) uložiť alebo ponechať odpady na inom mieste ako na to určenom,
b) zneškodniť odpady, alebo zhodnotiť odpady inak, ako je definované v článkoch 7, 8, 9, 10, a 11
tohto nariadenia,
c) spaľovať všetky druhy komunálneho odpadu,
d) zneškodniť odpady vypúšťaním, alebo vhadzovaním do vodného recipientu,
e) ponechať odpad vedľa kontajnerov, ktoré nie sú určené na zber takéhoto odpadu,
f) vykonávať nedovolené nakladanie s odpadmi a prepravu odpadov.
4. Náklady na činnosť spojené s nakladaním s odpadmi (zber, odvoz a likvidácia) znáša pôvodca
odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy vykonáva.
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5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti na území obce Kotešová zistí, že na jeho
nehnuteľnosti boli umiestnené odpady v rozpore s týmto VZN, resp. zákonom o odpadoch, je
povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci Kotešová.
6. Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo podnetu iného
orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za
umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto nariadením, takto zistená osoba je povinná
zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide
o komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, zistená osoba je povinná na vlastné náklady
zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú
zmluvu s obcou.
7. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto
nariadením, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či vlastník, správca
alebo nájomca tejto nehnuteľnosti:
a) je pôvodcom odpadu
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa
osobitných predpisov alebo nesplnil povinnosti, podľa rozhodnutia súdu, alebo
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech
8. Ak sa v konaní preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol
umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením niektorá zo skutočností uvedených v ods. 7, prejde
povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu
alebo nájomcu nehnuteľnosti.

Článok 5
Povinnosti držiteľa odpadov

1. Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
2. Zabezpečiť zneškodňovanie svojich odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich
zhodnotenie.
3. Odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie iba osobe oprávnenej
nakladať s odpadmi na území obce Kotešová, ktorou sú zmluvní partneri obce na zneškodňovanie
odpadov.

DRUHÁ ČASŤ
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI
Článok 6
Všeobecné ustanovenia

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
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2. Obec Kotešová na svojom území zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom prostredníctvom
oprávnených osôb.
3. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie týchto činností s obcou v súlade s § 39 ods. 7 zákona o odpadoch.
4. Obec určuje týmto nariadením systém nakladania s odpadmi na území obce.
5. Obec je na plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch oprávnená
požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od
toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
potrebné informácie.
6. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá
s odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie
súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
7. Obec zabezpečí podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Miesto a čas umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov
obec zverejní prostredníctvom úradnej tabule obce a miestneho rozhlasu.
8. Vývoz VKK z cintorínov obec zabezpečuje podľa potreby.
9. Pôvodca objemného odpadu môže v prípade potreby využiť objednávkový systém zberu, a to
formou pristavenia veľkokapacitného kontajnera, pričom mu bude vyúčtované uskladnenie
odpadov podľa platnej zmluvy so spoločnosťou T+T, a.s. Žilina a preprava podľa Miestnych
poplatkov obce Kotešová.
10. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, objemovými komunálnymi odpadmi, oddelene
vytriedenými odpadmi s obsahom škodlivín a drobnými stavebnými odpadmi zo záhradkárskych
osád zodpovedá príslušná záhradkárska organizácia.
11. Biologický rozložiteľný odpad sú pôvodcovia odpadov povinní kompostovať.

Článok 7
Príprava komunálnych odpadov k odvozu

1. Obec Kotešová v súčinnosti s vývozcom je povinná oboznámiť všetkých občanov so systémom
zberu komunálnych odpadov v obci. Taktiež je povinná oboznámiť občanov, právnické osoby,
fyzické osoby – podnikateľov so systémom triedenia odpadov
2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný užívať nádoby zodpovedajúce systému zberu
komunálnych odpadov zavedeného na území obce Kotešová.
1. Zakazuje sa zmiešavať nebezpečný odpad, opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a
opotrebované pneumatiky s komunálnym odpadom.
2. Pôvodcovia odpadov sú povinní postarať sa o to, aby odpady pred ul
vytriedené a na odvoz riadne pripravené.

nádob boli náležite
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3. Zo strany pôvodcu odpadov sú komunálne odpady riadne pripravené k odvozu ak:
a) sú riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách a tieto sú uzatvorené
b) je celoročne zabezpečený prístup k zberným nádobám.
4. Pre prípravu komunálnych a separovaných odpadov na odvoz sa vyžaduje súčinnosť
odpadov s oprávnených vývozcom.

pôvodcov

5. Pôvodca odpadov zabezpečí, že zberné nádoby budú plnené iba komunálnymi odpadmi, ktoré
nemajú nebezpečné vlastnosti podľa prílohy č. 4 zákona o odpadoch a ktoré nie je možné ďalej
separovať.
6. Pôvodca odpadov odovzdá odpady oprávnenému vývozcovi v takom stave, aby nebolo ohrozené
zdravie pracovníkov vývozcu a bezpečnosť pri práci. V prípade porušenia tohto ustanovenia
prechádza zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie pracovníkov vývozcu na objednávateľa.
Článok 8
Množstvový zber
1. Pôvodcovia komunálnych odpadov ukladajú komunálne odpady do zberných nádob s objemom:
a) jednočlenná až päťčlenná domácnosť – 120 l. nádoba s vývozom dvakrát mesačne
b) šesť a viacčlenná domácnosť – 240 l. nádoba s vývozom dvakrát mesačne
c) skupina domácností, žijúcich v miestnych
častiach,
ktoré sú neprístupné pre
mechanizáciu na vývoz komunálnych odpadov – 1100 l. nádoba s vývozom dvakrát mesačne
2. Pôvodca odpadu musí mať nádobu na komunálny odpad umiestnenú na vlastnej resp. prenajatej
nehnuteľnosti. Ak to nie je možné, je povinný využívať spoločné nádoby, alebo stojiská určené
obcou ako je uvedené v článku 8 bod 1. písm. c).
3. 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.
4. Pôvodca odpadov má možnosť v prípade prepĺňania zberných nádob požiadať o pridelenie nádoby
s väčším objemom, a to za mesačný príplatok.
5. Zberná nádoba je majetkom obce. Pôvodca odpadov je povinný sa o zberné nádoby riadne starať,
zabezpečiť ich proti odcudzeniu a ich okolie udržiavať v čistote.
6. Prevzatím komunálnych odpadov ako aj vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov sa ich
držiteľom stáva oprávnený vývozca.
7. Je zakázané fyzickým osobám a iným organizáciám než oprávnenému vývozcovi odvážať
a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom,
vyberať a prispôsobovať alebo privlastňovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálne odpady
do iných, než k tomu určených nádob.
Článok 9
Drobné stavebné odpady
1. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný nakladať, alebo inak s nimi zaobchádzať
v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.
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2. Na likvidáciu a zber je pôvodca odpadu povinný používať zberné nádoby zodpovedajúce systému
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
3. Pôvodca odpadu môže v prípade potreby požiadať o pristavenie veľkokapacitného kontajnera,
pričom mu bude vyúčtované uskladnenie odpadu podľa platnej zmluvy s firmou T+T, a.s. Žilina
a preprava podľa Miestnych poplatkov obce Kotešová.
4. Je zakázané ukladať a zneškodňovať drobné stavebné odpady iným spôsobom ako určuje zákon
223/2001 Z. z. a toto VZN.
Článok 10
Separovaný zber
1. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
2. Separáciou komunálnych odpadov sa vytvorí samostatná zložka, ktorú možno mechanicky oddeliť
a zaradiť ako samostatný druh odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z.)
3. Držiteľ odpadov je povinný zhromažďovať odpady vyseparované podľa druhov odpadov, ukladať
ich podľa zložiek do určených nádob a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo
iným nežiaducim únikom.
4. Obec Kotešová zabezpečuje separovaný zber:
a) odpadového zberového skla
b) odpadového zberového papiera a kartónov
c) odpadov z plastov (PET fľaše)
d) odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov (TetraPack)
e) kovových obalov
5. Obyvatelia obce Kotešová – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby,
vlastníci nehnuteľností, správcovia nehnuteľností na území obce sú povinní zapojiť sa do systému
separovaného zberu, zavedeného obcou Kotešová a vykonávaného iba cestou oprávneného
vývozcu s cieľom zhodnotenia časti komunálnych odpadov v zmysle zákona o odpadoch.
6. Obyvatelia obce – fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, vlastníci
nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, na území obce Kotešová sú povinní separovať odpady
podľa zbieraných komodít, oddelene ich zhromažďovať a vyseparované v zodpovedajúcej kvalite
umiestňovať do vyhradených a farebne rozlíšených zberných nádob.
7. Je zakázané fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám
vykonávať zber, zhodnotenie a spracovanie vyseparovaných odpadov na území obce Kotešová,
pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou v súlade so zákonom o odpadoch.
8. Je zakázané okrem oprávneného vývozcu odvážať a premiestňovať ich, akokoľvek manipulovať
s ich obsahom, alebo vyberať jeho časti.
Článok 11
Forma separovaného zberu
1. V súčasnosti sa separované druhy komunálneho odpadu odkladajú do špeciálne upravených
a farebne rozlíšených zberných nádob určených na zhromažďovanie vyseparovaných zložiek
odpadu.
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Modré – papier
Žlté – plasty
Zelené – sklo
Červené – kovové obaly
Oranžové – viacvrstvové kombinované materiály (TETRAPAKY)
2. Vývozný cyklus obec Kotešová zabezpečuje podľa potreby a podľa intenzity separácie.
3. Povinní podľa č. 10 ods. 5 sa musia zapojiť do zavedeného separovaného zberu dňom účinnosti
tohto nariadenia.
4. Odpad s obsahom škodlivín je odpad z domácností, ktorý má jednu alebo viac škodlivých
vlastností a môže spôsobiť škody na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví. Obec Kotešová
zabezpečuje zber nasledovných druhov odpadov s obsahom škodlivín:
A. Elektroodpad z domácností
a) veľké domáce spotrebiče – chladničky, mrazničky, práčky, elektrické sporáky, mikrovlnné rúry
b) malé domáce spotrebiče – vysávače, žehličky, fritézy a pod.
c) telekomunikačné zariadenia – tlačiarne, počítače, faxové zariadenia
d) spotrebná elektronika – rozhlasové a televízne prijímače, hi-fi zariadenia a pod.
B. Batérie a akumulátory
C. Opotrebované pneumatiky z osobných automobilov
5. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob určených na zber
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
6. Odpad s obsahom škodlivín obyvatelia obce odovzdávajú na miesto na tento účel určené, a to vo
dvore za obecným úradom. V odôvodnenom prípade požiadajú obec o odvoz takéhoto odpadu.
Článok 12
Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva
1. Obec Kotešová vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva rieši priestupky, ktoré jej do
pôsobnosti vymedzil zákon o odpadoch.
2. Obec Kotešová poskytuje držiteľom odpadov informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce.
3. Obec Kotešová dáva v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi
zo stavebnej činnosti s výnimkou drobných stavebných odpadov.
Článok 13
Zodpovednosť za porušenie povinností tohto nariadenia

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpady, alebo zhodnotí odpady v rozpore s týmto nariadením a v rozpore so zákonom
č. 283/2001 Z. z.
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b) uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené týmto nariadením
c) nesplní oznamovaciu povinnosť uloženú mu v Čl. 4, ods. 5
d) neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona o
odpadoch
2. Na priestupky a prejednávania sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o prejednávaní priestupkov
(zákon č. 372/1999 Zb.)
Článok 14
Ukladanie pokút
1. Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom rozpočtu obce Kotešová.
2. Obec Kotešová môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu do výšky
6 638,78 €
3. Za priestupky podľa čl. 13, ods. 1, písm. a) až e) môže obec Kotešová uložiť pokutu až do výšky
165,96 €.

TRETIA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY
Článok 15
Predmet poplatku
1. Obec Kotešová vyberá miestny poplatok (ďalej len poplatok) za nakladanie s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce.
2. Správu poplatku vykonáva obec Kotešová (ďalej len správca dane) a poplatok je príjmom rozpočtu
obce. Výnos poplatku sa použije na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom.
Článok 16
Poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 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,
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,
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c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
na účel podnikania,
2. Pri poplatníkovi podľa Článku 16 ods. 1 písm. a) sa vychádza najmä z údajov centrálnej evidencie
obyvateľov obce Kotešová.
Článok 17
Určené obdobie
1. Určeným obdobím, za ktoré správca dane vyberá poplatok, je kalendárny rok.

Článok 18
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Sadzba poplatku je 0,05 € za osobu a kalendárny deň.
2. Poplatok za kalendárny rok 2012 a nasledujúce roky a 1 osobu je 18,25 €
3. Pri nehnuteľnostiach trvale a prechodne neobývaných je stanovený paušálny poplatok vo výške
10€.
4. Príplatok za zbernú nádobu s objemom 240 l. v domácnosti s počtom osôb menej ako 6 je 3,30 €
mesačne.

Článok 19
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku

1. Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a) fyzickú osobu
dňom prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo 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,
b)
-

občana bez trvalého pobytu a prechodného pobytu na území obce
pokiaľ sa nepreukáže potvrdením o tom, že uhrádza poplatok v mieste trvalého pobytu

c)
-

právnickú osobu
dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúci sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie

d)
-

podnikateľa
dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania

2. Povinnosť platenia poplatku zaniká:
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a) pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii
obyvateľov obce
b) pre fyzickú osobu, právnickú
nehnuteľnosti uvedené v ods. 1.

osobu a podnikateľa

dňom zániku oprávnenia užívať

Článok 20
Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
1. Poplatník, fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ je povinný zapojiť sa do systému
zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť do
jedného mesiaca:
a) odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu a zánik poplatkovej povinnosti,
c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok, ak došlo k zmene už
ohlásených údajov.
2. Poplatník, právnická osoba alebo podnikateľ je pri ohlasovacej povinnosti povinný doložiť
správcovi dane výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu, resp.
inú listinu, na základe ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť.
3. Pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je rozhodujúci stav k 1.
januáru určeného obdobia. Všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný ohlásiť
správcovi dane najneskôr do 31. januára určeného obdobia.
4. Oznámenie poplatníka o počte osôb v domácnosti.
a) poplatník je povinný vo vopred stanovenej lehote oznámiť na základe tlačiva, ktoré tvorí
prílohu č. 1 tohto VZN, správcovi dane počet osôb, ktoré žijú v domácnosti,
b) na základe oznámenia poplatníka obec vyrubí platobným výmerom poplatok za komunálny
odpad podľa počtu osôb v domácnosti,
c) ohlasovaciu povinnosť o oznámení počtu členov domácnosti je poplatník povinný oznámiť
najneskôr do 15.01.2012.
5. Ak si poplatník nesplní ohlasovaciu povinnosť pre výpočet poplatku, správca dane vychádza
z posledných jemu známych údajov, alebo na základe dostupných prostriedkov, ktorými možno
zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie poplatkovej povinnosti.

Článok 21
Vyrubenie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

1. Pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je rozhodujúci stav k 01.
januáru určeného obdobia.
2. Obec Kotešová vyrubí poplatok platobným výmerom.
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Článok 22
Splatnosť poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
1. Obcou vyrubený poplatok je možné uhrádzať:
a) mesačne prostredníctvom platieb SIPO
b) úhradou na účet č. 20170672/6500 v Poštovej banke
c) osobne do pokladne Obecného úradu v Kotešovej
d) poštovou poukážkou
Článok 23
Odpustenie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad správca dane odpustí vo výške 100%
poplatníkovi:
a) fyzická osoba, ktorá sa nepretržite zdržiava mimo územia obce Kotešová viac ako 90 dní v
zahraničí a splní si ohlasovaciu povinnosť podľa § 9 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Článok 24
Vrátenie poplatku
1. Ak poplatník uhradil správcovi dane vyrubený poplatok podľa platobného výmeru na určené
obdobie a v priebehu určeného obdobia zanikne jeho poplatková povinnosť, poplatník je povinný
podľa Článku 20 ods. 1 písm. b) túto skutočnosť ohlásiť správcovi dane a písomnou žiadosťou
požiadať o vrátenie preplatku, ktorej súčasťou bude fotokópia dokladu o úhrade poplatku. Po
splnení uvedených podmienok správca dane vráti do 30 dní preplatok sumy za obdobie od 1. dňa
nasledujúceho mesiaca po zániku poplatkovej povinnosti.
2. V prípade poplatníka, ktorý poplatok uhradil, ale v priebehu určeného obdobia zomrel, správca
dane na základe žiadosti pozostalých vydá potvrdenie o evidovanom preplatku pre potreby
dedičského konania.
3. Poplatníkovi, ktorému vznikol preplatok nižší ako 3 € nebude tento vrátený.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 25
Kontrola dodržiavania nariadenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce Kotešová,
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b) poslanci obecného zastupiteľstva,
c) poverení pracovníci obce Kotešová,
e) orgány štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií.
2. Pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia sú povinní spolupracovať:
a) oprávnený vývozca,
b) prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov,
c) prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Článok 26
Zrušovacie ustanovenie

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008, ktorým sa upravuje miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Kotešová č. 3/2011 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Kotešová dňa 24.11.2011 a účinnosť nadobúda dňa 01.01.2012

PhDr. Mgr. Peter Mozolík
starosta obce
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Príloha č. 1

Oznámenie
V zmysle § 77 ods. 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník:
Meno a priezvisko: ......................................................................................................................
Rodné číslo:

.......................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: ..............................................................................................................
Adresa prechodného pobytu: ......................................................................................................

Vám oznamujem, že budem plniť povinnosti poplatníka za ostatných členov, s ktorými žijem
v spoločnej domácnosti:
meno a priezvisko

dátum narodenia

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Obci Kotešová podľa zákona 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v tomto
oznámení na účel vyrubenia poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí
do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva
dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona číslo 428/2002.

V Kotešovej, dňa ......................................
.........................................
podpis poplatníka
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