DODATOK č. 2. K VZN č. 2/2004 O ODPADOCH
§1
Platenie poplatku
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektro
odpadov, ktoré vznikajú na území obce platí poplatník, ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona
o miestnych daniach a poplatku.
2) Poplatok za odpad platí poplatník:
a. fyzická osoba - občan, ak má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
b. fyzická osoba - občan, ktorý nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, ale je
vlastníkom nejakej nehnuteľnosti, napr. bytu, domu, chaty, chalupy, záhrady
a pod. čiže danú nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
c. právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území obce,
pričom táto právnická osoba neužíva danú nehnuteľnosť na podnikanie, napr.
školy, orgány štátnej správy, samosprávy apod.
d. podnikateľ, t.j. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo
užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce.
3) 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. Ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov
alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie.
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

§2
Sadzba poplatku
1) Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
obdobie jedného kalendárneho roka takto:
a.) Fyzická osoba – občan , ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt
30 Sk /1 € za 110 litrov odpadu, najmenej však 360.- Sk/ 12 € za 1 rok
b.) Fyzická osoba – občan , ktorá nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt a vlastní
nehnuteľnosť
80 .- Sk/2,65 € za 110 litrov odpadu, najmenej však 480.- Sk/16 € za 1 rok
c.) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ
80.- Sk/2,65 € za 110 litrov odpadu, najmenej 960.- Sk /32 € za 1 rok

2) Frekvencia / periodicita / zberu odpadov v obci je 1x za 2 týždne.
§3
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1) Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a) fyzickú osobu
- dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt,
- dňom vzniku oprávnenia užívať 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,
b) právnickú osobu
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie,
c) podnikateľa
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.
2) Povinnosť platenia poplatku zaniká:
a) pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
v evidencii obyvateľov obce,
b) pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať
nehnuteľnosti uvedené v ods. 1.
3) Poplatník je povinný písomne ohlásiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik
povinnosti platenia poplatku do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku
na predpísanom tlačive pre právnické osoby a fyzická osoba podnikateľ uvedeného v prílohe
č. tohto nariadenia a pre fyzické osoby na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 a 2
tohto nariadenia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii na obecnom úrade obce. Poplatník je
povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo
obecnému úradu obce alebo poštou.
§4
Spôsoby zaplatenia poplatku
Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť obci poplatok:
- poštovou poukážkou, jeden krát za štvťrok – fyziké osoby
- faktúrou- prevodným príkazom, jedenkrát za štvrťrok – právnické osoby.
§5
Splatnosť poplatku
1) Fyzické osoby , vždy do 14 dní od doručenia poštovej poukážky
2) Právnické osoby, vždy do 14 dní od doručenia faktúry..
§6

1) Tento dodatok č. 2 k VZN č. 2/2004 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Telgárt na
svojom zasadnutí dňa 4.12.2008.
§7
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
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