VŠEOBECNE
OBCE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

PLAVECKÉ PODHRADIE
Č. 5/2012

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Obec Plavecké Podhradie v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov,
ustanoveniami § 2 odst. 2, § 77, § 78, § 79, § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
ustanovuje
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj VZN) upravuje podmienky
určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Plavecké Podhradie v zdaňovanom období roku
2013.
§2
Poplatník a pôvodca odpadu
1/ Poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú:
- fyzická osoba ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt
- vlastník alebo užívateľ bytu, nebytového priestoru alebo pozemku v
zastavanom území obce
- právnická osoba, ktorá vlastní alebo užíva nehnuteľnosť v obci
- podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť v obci na podnikanie.
§3
Sadzba poplatku
1/ Sadzba poplatku pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci sa určuje
paušálnou sadzbou vo výške 0,0425 € za kalendárny deň.
Ročný poplatok je stanovený vo výške 15,50 € na osobu.
2/ Sadzba poplatku pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľnosti na
rekreačné účely sa určuje podľa druhu použitej služby, nádoby vo výške:
- 56,50 € za jednu nádobu na rok pri intervale 12 vývozov

- 28,00 € za jednu nádobu na rok pre letný vývoz
- 2 - 3,00 € za l ks typizovaného odpadového vreca ASA
3/ Sadzba poplatku pre právnickú osobu a podnikateľa, ktorý vlastní alebo
užíva nehnuteľnosť v obci sa určuje vo výške:
- 66,00 € na rok, za jednu nádobu o objeme 240 l pri intervale 12 vývozov
§4
Platenie miestneho poplatku
1/ Správca dane určuje, že vyrubený miestny poplatok za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady je splatný:
a/ pre fyzické osoby s trvalým pobytom a pre vlastníkov a užívateľov
nehnuteľnosti na rekreačné účely do 31.03. bežného roku
b/ pre právnické osoby a podnikateľov do 15 dní od vystavenia a doručenia
faktúry.
2/ Fyzická osoba má možnosť požiadať obec o predĺženie lehoty na zaplatenie
miestneho poplatku.
§5
Záverečné ustanovenie
1/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa ruší VZN na rok
2012.
2/ Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecké Podhradie sa na tomto všeobecne
záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný
stavebný odpad na rok 2013 uznieslo dňa 05.12.2012.
§6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 01. januára 2013.
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