O B E C N ITRIANSKE RUDNO

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1 /2013
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v katastrálnom území obce Nitrianske Rudno

Nitrianske Rudno
december 2013

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Rudne podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona 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 (ďalej len „zákon o miestnych
daniach“) v y d á v a Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Rudno o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území obce Nitrianske Rudno
(ďalej len „VZN“) s účinnosťou
od 1. januára 2014.
§1
Úvodné ustanovenia
1. VZN upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) na území obce Nitrianske Rudno.
§2
Sadzba a určenie poplatku
1. Sadzba poplatku je
a) 0,0531 eura za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
b) 0,0411 eura za osobu a kalendárny deň, ak nie je zavedený množstvový zber.
2. Pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach sa poplatok určí ako
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať
poplatok v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený ju užívať ( 0,0411 x 365 dní = 15,- € ) ak nie je zavedený množstvový
zber.
3. Pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych daniach sa poplatok určí
ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a
ukazovateľa dennej produkcie komunálneho odpadu ak nie je zavedený množstvový zber.
4. Pri výpočte ukazovateľa dennej produkcie komunálneho odpadu bude obec postupovať
podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach.
5. Koeficient ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa ustanovuje v hodnote 1,0.
§3
Množstvový zber
1. Množstvový zber v Nitrianskom Rudne je zavedený v časti obce Priehrada pre vlastníkov
hotelov, podnikových chát, rekreačných a prevádzkových zariadení.
2. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa ukladá do 110 l zberných nádob.
3. Frekvencia vývozu je
a) počas letnej turistickej sezóny od 15. 06 do 15. 09. - l x do týždňa každý pondelok,
b) mimo letnej turistickej sezóny od 16. 09 do 14. 06. - každý prvý pondelok v mesiaci.
4. Výška poplatok je súčin sadzby poplatku, počtu vývozov, objemu zbernej nádoby a počtu
zberných nádob.
5. Poplatok sa uhrádza bezhotovostne štvrťročne na účet obce uvedený na vystavenej faktúre.

§4
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik
poplatkovej povinnosti a zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku do 30 dní
odo dňa odo dňa zmeny, vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti.
§5
Vrátenie a odpustenie poplatku
1. Obec poplatok alebo jeho časť odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce napr.
z dôvodu prípravy na zamestnanie, zamestnania, výkon trestu, pobytu v zdravotníckom
alebo sociálnom zariadení, trvalého pobytu v zahraničí z rodinných dôvodov a pod.
2. Skutočnosti podľa ods. 1 poplatník preukáže potvrdením príslušného úradu, školy alebo
zamestnávateľa, potvrdením o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte v inej obci,
dokladom o zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad v mieste trvalého alebo
prechodného pobytu, potvrdením o výkone trestu, potvrdením o umiestnení v sociálnom
alebo zdravotníckom zariadení, sobášnym listom a pod.
3. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť.
4. Obec poplatok nevyrubí osobe, ktorá sa preukázateľne v obci nezdržiava a bol jej v zmysle § 7
zákona č. 500/2004 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR zrušený trvalý
pobyt.
5. Obec poplatok alebo jeho časť vráti alebo odpustí rozhodnutím.
§6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Rudno.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Nitrianske Rudno 16.12.2013.
uznesením č. 10/2013.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Nitrianske Rudno č. 5/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území obce Nitrianske
Rudno.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Jozef P r š o
starosta obce Nitrianske Rudno
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