Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 4/2021

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice
č. 4/2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Rajecké Teplice
Mesto Rajecké Teplice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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 miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rajecké Teplice (ďalej len
„Všeobecne záväzné nariadenie“):
Článok 1
Predmet poplatku
1. Mesto Rajecké Teplice vyberá miestny poplatok (ďalej len „poplatok“) za nakladanie s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „KO a DSO“), ktoré
vznikli na území mesta.
2. Správu poplatku vykonáva Mesto Rajecké Teplice (ďalej len „správca dane“) a poplatok
je príjmom rozpočtu mesta. Výnos poplatku sa použije na úhradu nákladov spojených s
nakladaním s KO a DSO.
Článok 2
Určené obdobie
Určeným obdobím, za ktoré správca dane vyberá poplatok, je kalendárny rok.
Článok 3
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Pre poplatníka - fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt, alebo je oprávnená užívať byt alebo nehnuteľnosť, je zavedený paušálny poplatok a
sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je stanovená vo výške
0,0676 € za osobu a kalendárny deň.
2. Pre poplatníka - právnickú osobu alebo podnikateľa je zavedený množstvový zber
zmesových komunálnych odpadov a sadzba poplatku je stanovená nasledovne:

Typ zbernej nádoby
zberná nádoba
zberná nádoba
zberná nádoba
kontajner

Sadzba v EUR / liter

110 l
120 l
240 l
1 100 l
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0,0147 EUR
0,0147 EUR
0,0147 EUR
0,0147 EUR
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Článok 4
Oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Poplatník je povinný v priebehu určeného obdobia oznámiť správcovi dane vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
2. Poplatník - právnická osoba alebo podnikateľ pri oznamovacej povinnosti doloží
správcovi dane výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu,
licenciu, resp. inú listinu, na základe ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť.
3. V prípade uzavretia dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o tom, že platiteľom
poplatku za KO za nájomcu je prenajímateľ, prenajímateľ je povinný predložiť správcovi
dane zoznam nájomcov (všetky právnické osoby a podnikateľov), za ktorých platí
poplatok správcovi dane a ktoré využívajú spoločne pridelenú zbernú nádobu. Zoznam sa
predkladá za každé odberné miesto samostatne.
4. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu určeného obdobia je poplatník povinný oznámiť správcovi dane do 30 dní odo
dňa, keď tieto nastali.
Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa nepovažuje uplatnenie
nároku na zníženie a odpustenie poplatku.
5. Ak si poplatník aj napriek písomnej výzve nesplní oznamovaciu povinnosť pre výpočet
poplatku, správca dane vyrubí poplatok podľa pomôcok.
Článok 5
Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Poplatok za KO a DSO správca dane zníži poplatníkovi o 1/2,
ak je poplatníkom študent, ktorý navštevuje školu mimo územia mesta Rajecké Teplice,
na území Slovenskej republiky (okrem študentov denne dochádzajúcich a externe
študujúcich). Na uplatnenie zníženia poplatku je potrebné každoročne doložiť
potvrdenie z ubytovacieho zariadenia za aktuálny školský rok alebo akademický rok a
pod.
2. Poplatok za KO a DSO správca dane odpustí v plnej výške,
a) ak je poplatníkom študent, ktorý navštevuje školu v zahraničí (okrem externe
študujúcich). Na preukázanie tejto skutočnosti je potrebné každoročne doložiť originál
potvrdenia o návšteve školy za aktuálny školský rok alebo akademický rok.
b) ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá sa v určenom období dlhodobo zdržiava
v zahraničí. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa za dlhodobo považuje 12
mesiacov určeného obdobia. Poplatník túto skutočnosť preukáže:
-

potvrdením o prihlásení na pobyt v zahraničí,

-

aktuálnym potvrdením od zamestnávateľa v zahraničí pri dlhodobom pracovnom
pomere,

-

aktuálnym potvrdením o prenájme alebo vlastníctve nehnuteľnosti pri dlhodobom
pobyte v zahraničí,

-

pracovným povolením v zahraničí,

-

povolením o pobyte na území iného štátu,

-

pracovnou zmluvou v zahraničí vystavenou v príslušnom kalendárnom roku alebo
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-

potvrdením zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí a pod.

Uvedené doklady musia byť platné pre príslušný kalendárny rok a doklady v cudzom
jazyku (s výnimkou českého jazyka) je poplatník povinný doložiť preložené v úradnom
jazyku (nevyžaduje sa úradný preklad). Doklad nie je možné nahradiť čestným
vyhlásením.
Poplatok správca dane odpustí v plnej výške aj fyzickej osobe, ktorá je v určenom
období dlhodobo vo výkone väzby, alebo je nezvestná, čo preukáže:
-

potvrdením o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, resp.

-

potvrdením o nezvestnosti od policajného zboru SR.

c) ak je poplatníkom fyzická osoba dlhodobo umiestnená v zariadení, napr. v domove
dôchodcov, v domove sociálnych služieb, v detskom domove a pod. Dokladom, ktorý
preukazuje danú skutočnosť, je potvrdenie zo zariadenia, kde sa fyzická osoba
v určenom období nachádza.
3. Poplatok za KO a DSO správca dane zníži o alikvotnú časť
poplatníkovi, ktorý sa v určenom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta
viac ako 90 dní v zdaňovacom období z dôvodu výkonu zamestnania alebo inej práce,
prípadne pobytu. Poplatník je povinný predložiť potvrdenie od zamestnávateľa,
potvrdenie o prechodnom alebo trvalom pobyte a pod.
4. Poplatok za KO a DSO správca dane zníži poplatníkovi o 3 €,
ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá v určenom období preukáže, že vytriedila určený
podiel zložiek komunálneho odpadu. Pre účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa
za určený podiel zložiek komunálneho odpadu považuje separovanie zložiek
komunálneho odpadu – sklo, papier, plasty, viacvrstvové kombinované materiály,
elektroodpad, batérie a akumulátory a biologicky rozložiteľný odpad. Túto skutočnosť
fyzická osoba, resp. zástupca domácnosti potvrdí aj za ostatných členov domácnosti
písomným vyhlásením.
5. Úľavy poplatku za KO a DSO sa pre fyzickú osobu nekumulujú a poplatok môže byť
znížený len z jedného dôvodu. Uplatňuje sa zníženie výhodnejšie pre poplatníka.
6. Poplatník si uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa článku 5 ods. 1 až
3 najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo
odpustenie poplatku zaniká.
Článok 6
Vrátenie poplatku
1. Ak poplatník - fyzická osoba uhradil správcovi dane vyrubený poplatok podľa
rozhodnutia na určené obdobie a v priebehu určeného obdobia zanikne jeho poplatková
povinnosť, poplatník je povinný podľa článku 4 ods. 4 tohto nariadenia túto skutočnosť
oznámiť 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 evidovaný preplatok poplatníkovi.
2. Ak poplatník - právnická osoba alebo podnikateľ uhradil správcovi dane vyrubený
poplatok na určené obdobie a v priebehu určeného obdobia zanikne jeho poplatková
povinnosť, poplatník je povinný podľa článku 4 ods. 4 tohto nariadenia túto skutočnosť
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oznámiť 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 evidovaný preplatok poplatníkovi.
Článok 7
Splatnosť poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Správca dane určuje, že poplatok za KO a DSO sa vyrubuje rozhodnutím a jeho splatnosť
je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poplatník, ktorý využíva množstvový zber, uhradí poplatok až po vyhotovení faktúry za
príslušné obdobie v určenej lehote úhradou na bežný účet mesta.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Mesta
Rajecké Teplice uznesením č. ..../2021 dňa 09. 12. 2021 a nadobúda účinnosť 1. januára
2022.

V Rajeckých Tepliciach, dňa 22. 11. 2021

Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta
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