OBEC BABINDOL
Všeobecne záväzné nariadenie obce Babindol č. 3/2018
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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Vyvesené: 04 .12.2018
Zvesené: 02 .01.2019
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Obec Babindol v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 až § 83 zákona SNR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
ustanovuje:
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Toto všeobecne záväzne nariadenie ustanovuje sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, pri
množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku,
podklady a podmienky na zníženie a odpustenie poplatku, na území obce Babindol.
§2
POPLATOK
1. Obec Babindol v súlade s ust. § 77 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov, ustanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný
poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak
ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len platiteľ).
2. Obec Babindol ustanovuje množstvový zber pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať,
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a
podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
Babindol na účel podnikania.
3. Právnická osoba a podnikateľ, ktorí sú uvedení v bode 2 § 2 uzatvoria dohodu o využívaní a
vyúčtovaní množstvového zberu za KO ( Príloha č. 1 ).
4. Právnická osoba a podnikateľ, ktorá sa preukáže zmluvou o likvidácii komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu s inou organizáciou, nepodlieha tomuto VZN.
§3
SADZBA POPLATKU
Správca poplatku na území celej obce Babindol stanovuje ročnú sadzbu miestneho poplatku
za komunálny odpad nasledovne:
a) 0,0439 eura za osobu a kalendárny deň pre poplatníka –fyzickú osobu, ktorá má na území
obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a to 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 nehnuteľností ako vodná
plocha (ďalej „nehnuteľnosť“)
b) 0,0150 eura za 1 liter komunálneho odpadu pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Babindol na iný účel ako na podnikanie a
podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce
Babindol, na účel podnikania
c) poplatok pre poplatníka podľa bodu b) sa vypočíta ako súčin počtu nádob, objemu zbernej
nádoby v litroch, frekvencie odvozov a sadzby.
Frekvencia odvozov v obci Babindol je stanovená : 1x14 dní t.j. 26 odvozov za rok
d) Obec Babindol stanovuje poplatok za jednu smetnú nádobu, pri frekvencii 26 odvozov za rok,
nasledovne: 120 litrová nádoba 46,80 €; 240 litrová nádoba 93,60 €; 1100 litrová nádoba 429,- €.
e) Obec Babindol stanovuje 0,055 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
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§4
KOEFICIENT PRE URČENIE POPLATKU
Obec Babindol stanovuje hodnotu koeficientu pre výpočet poplatku na 1.
§5
SPÔSOB, FORMA A MIESTO NA ZAPLATENIE POPLATKU
Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej
forme od správcu poplatku:
• v hotovosti priamo do pokladne Obce Babindol, Babindol 140, 951 53 Klasov
• poštovou poukážkou
• bezhotovostným prevodom na č. účtu: IBAN SK17 5600 0000 0022 4741 8002
Poplatníci pri odovzdaní drobných stavebných odpadov uhrádzajú poplatok podľa skutočne
odovzdaného množstva drobného stavebného odpadu v čase odovzdania odpadu alebo
bezprostredne po odovzdaní odpadu bez zbytočného odkladu.
§6
PODMIENKY NA VRÁTENIE POPLATKU
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
• zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu v obci
• zánik vlastníckeho práva alebo práva užívať nehnuteľnosť
• zrušenie podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia.
§7
PODKLADY A PODMIENKY NA ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU
za obdobie za ktoré poplatník preukáže,
že sa nezdržuje v obci viac ako 90 dní v zdaňovacom období

Podklady:
• potvrdenie o návšteve školy mimo územia SR - úradne overený preklad v slovenskom jazyku
• potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry), že poplatník je ich zamestnancom k určenému
obdobiu a miesto výkonu práce poplatníka je mimo územia SR- úradne overený preklad v slovenskom
jazyku potvrdenia aj pracovnej zmluvy
• zmluva o nájme (podnájme) bytu, resp. domu, mimo územia SR - úradne overený preklad
v slovenskom jazyku
• doklad o umiestnení občana v ústavnom zariadení
• potvrdenie o úhrade poplatku od inej obce
Podmienky:
• Poplatník preukazujúci nárok na zníženie, alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať
doklady na zníženie, alebo odpustenie poplatku každoročne s dátumom za určené obdobie. Dátum
vystavenia dokladu, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na
odpustenie poplatku.
• Doklady na zníženie, alebo odpustenie poplatku môže podať poplatník aj za ostatných členov
spoločnej domácnosti, za ktoré plní poplatkovú povinnosť.
• Správca poplatku zníži alebo odpustí poplatok len poplatníkovi, ktorý si riadne plní svoju
poplatkovú povinnosť a nemá evidované žiadne nedoplatky na poplatku za predchádzajúce
obdobie.
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§8
OZNAČENIE POPLATKU
Platbu poplatku je poplatník povinný označiť variabilným symbolom, uvedeným v rozhodnutí o
vyrubení poplatku alebo v dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu.
§9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1/ Obecné zastupiteľstvo obce Babindol sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Babindol
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2018, uznieslo dňa 03.12.2018.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2019.
3/ Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č. 5/2016.

Ing. Peter Ďurica
Starosta obce Babindol
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Príloha č.1

podať v dvoch origináloch

OBEC BABINDOL
DOHODA O VYUŽÍVANÍ A VYÚČTOVANÍ MNOŽSTVOVÉHO ZBERU
ZA KOMUNÁLNY ODPAD
.......................................................................................................................................................

I.POPLATNÍK
Obchodné meno /názov –podľa živnostenského listu alebo obchodného registra, IČO :
.......................................................................................................................................
Sídlo firmy- ulica, číslo, obec , PSČ :
.......................................................................................................................................
Kontakt ( tel. číslo, mailová adresa): ..........................................................................
a
II. ODVOZCA
Obec Babindol, IČO : 35626348
Babindol, Babindol 140, 951 53 Klasov
ako správca poplatku Obce Babindol uzatvárajú v zmysle VZN č. 3/2018
dohodu o
odvoze *
*nehodiace sa preškrtnite

zmene odvozu*

ukončení odvozu *

zberných nádob využívaných na účely množstvového zberu komunálnych odpadov na území obce Babindol
nasledovne:
Adresa umiestnenia*
zbernej nádoby

Spolu
* vypĺňa poplatník

Ku dňu*

Objem*
zbernej
nádoby

Počet*
nádob

Frekvencia*
odvozu

Sadzba**
poplatku
v €/liter

-

-

-

-

-

Celková **
výška
poplatku
na rok ........

** vypĺňa správca poplatku

Predmetný poplatok ste povinný uhradiť na účet Obce Babindol vedený v Prima banke Slovensko a.s., na číslo
účtu: IBAN SK17 5600 0000 0022 4741 8002 VS: IČO, alebo v hotovosti pri platbách do 300,- eur
zamestnancovi správcu dane na obci Babindol, Babindol 140, 951 53 Klasov, ktorý je poverený prijímať platby
za poplatok.
V Babindole , dňa .................

..........................................
starosta obce

....................................
poplatník
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