VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RAJEC
č. 12/2010 z 25.11.2010
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
na kalendárny rok 2011

Mesto Rajec v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanovení § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83 a § 103 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov u s t a n o v u j e
§1
Základné ustanovenie
1. Mestské zastupiteľstvo v Rajci 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 zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2011 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku za miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rajec v zdaňovacom období.
Zdaňovacím obdobím pre poplatok za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je kalendárny rok.
§2
Poplatník
1. Poplatníkom je:
a) fyzická osoba(FO- nepodnikateľ), ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je
na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, inú pozemnú stavbu alebo
jej časť,
b) vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na podnikateľské účely (PO;FO), ktorá prevádzkuje
podnikateľskú činnosť vo svojom mene, alebo priestory na túto činnosť prenajíma, resp.
poskytuje (podnikateľské priestory)
c) vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na verejnoprospešné účely a iné (napríklad: školy,
zdravotníctvo, sociálne služby....)
d) vlastník, pri spoluvlastníctve jeden z vlastníkov nehnuteľností (rodinného domu, bytu, chaty),
ktorý nemá v meste Rajec trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
e) podnik - člen Združenia -SORR- Rajec
2. Poplatníkom nie je osoba ktorá:
a) užíva nehnuteľnosť vyhradenú na poskytovanie služieb prechodného ubytovania ako klient
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti
c) užíva nehnuteľnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu k majiteľovi nehnuteľnosti,
alebo pre vlastníka nehnuteľnosti vykonáva dodávateľsky práce, pri ktorých vzniká odpad. Za
takto vzniknutý odpad je poplatníkom vlastník nehnuteľnosti.
3. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1. písm. a) žije v spoločnej domácnosti, Mesto Rajec vyrubí
poplatok za všetkých členov tejto domácnosti na jedného z nich. Mesto Rajec v platobnom výmere
uvedie všetkých poplatníkov za uvedenú domácnosť.
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V prípade, že tento poplatník nesúhlasí s prevzatím poplatku za celú domácnosť v zákonom
stanovenej lehote, môže voči tomuto platobnému výmeru podať odvolanie a správca poplatku
prerobí platobný výmer na základe žiadosti poplatníka.
§3
Sadzba poplatku
1. V meste je zavedený množstvový zber.
2. Správca určuje výšku poplatku za komunálny odpad nasledovne :
a) FO § 2 ods. 1 písm. a, d

0,000244762 €/ 1 100 l/ 54 vývozov - 14,53 €

b) vlastník PO,FO § 2 b, c

0,01363652 €/ 1 100 l/frekvencia vývozov
0,01805506 €/ 110 l/frekvencia vývozov

c) podnik §2 e

0,00861449 €/ 1 100 l/frekvencia vývozov
0,01303758 €/ 110 l/frekvencia vývozov
§4
Vznik a zánik, ohlasovacia povinnosť

Poplatník je povinný do jedného mesiaca od vzniku novej skutočnosti písomne ohlásiť nasledovné
údaje:
a) ako fyzická osoba, svoje identifikačné údaje a počet osôb bývajúcich s ním v domácnosti,
za ktoré plní povinnosť poplatníka za komunálny odpad /meno a priezvisko, adresa trvalého
pobytu, dátum narodenia, adresa na doručenie platobného výmeru/
b) vlastník nehnuteľnosti (právnická osoba; fyzická osoba) za podnikateľskú činnosť vykonávanú
v jeho objekte /meno, adresa podnikania, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo/ a
ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov, to je objem zberných nádob na komunálny
odpad. Okrem toho aj objem vznikajúceho odpadu z výroby, ktorý má právnická
osoba/podnikateľ zmluvne objednaný s vývozcom odpadu okrem komunálneho odpadu.
c) poplatková povinnosť vzniká začínajúc prvým kalendárnym dňom nasledujúceho mesiaca,
ktorým nastane skutočnosť podľa § 2 ods.1.
§5
Zníženie poplatku za komunálny odpad
Zníženie poplatku za komunálny odpad správca vykoná len na základe písomnej žiadosti podanej
najneskôr v odvolacom konaní, okrem ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. c, d, g, h.
1. Správca poplatku zníži o 50% poplatok za komunálny odpad poplatníkovi podľa § 2 ods. 1 písm. a),
ktorý:
a) je prechodne ubytovaný na internáte počas denného stredoškolského alebo vysokoškolského
štúdia.
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
- potvrdenie o ubytovaní na internáte, alebo potvrdenie o návšteve školy pre školský rok
2010/2011 je potrebné predložiť do 31.1.2011 - najneskôr v odvolacom konaní,
b) zaplatil poplatok za komunálny odpad v inej obci, v ktorej má prechodný alebo trvalý pobyt.
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
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-potvrdenie o prechodnom alebo trvalom pobyte a doklad o zaplatení komunálneho odpadu
z obce, kde má prechodný alebo trvalý pobyt. Uvedenú úľavu je potrebné si uplatniť
v odvolacom konaní,
c) sa zdržiava mimo trvalého pobytu z dôvodu výkonu práce a je ubytovaný v mieste výkonu práce
počas celého roka 2011.
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
-potvrdenie o ubytovaní alebo potvrdenie od zamestnávateľa. Uvedenú úľavu je potrebné si
uplatniť v odvolacom konaní,
d) sa prechodne zdržiava v zahraničí dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v roku 2011.
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
-potvrdenie od zamestnávateľa, pracovné povolenie, pracovnú zmluvu, povolenie o pobyte na
území iného štátu , potvrdenie od agentúry, ktorá prácu v zahraničí sprostredkovala, potvrdenie
o štúdiu v zahraničí. Uvedené doklady musia byť platné pre rok 2011 a v úradnom jazyku. Úľavu
je potrebné si uplatniť najneskôr v odvolacom konaní,
e) je príslušníkom reholí alebo cirkví. Úľavu je potrebné uplatniť si najneskôr v odvolacom
konaní.
f) je 70-ročný osamelo žijúci, tzn. jednočlenná domácnosť bývajúca v nehnuteľnosti s jedným
súpisným číslom, alebo číslom bytu. Rozhodujúca hranica veku /70 r./ je
dovŕšenie veku k 31.12.2010, evidenciu si vedie správca poplatku.
2. Správca poplatku odpustí poplatok poplatníkovi podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý:
a) sa minimálne jeden rok nezdržiava na území SR
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
-potvrdenie od zamestnávateľa, pracovné povolenie, povolenie o pobyte na území iného štátu.
Uvedené doklady musia byť platné pre rok 2011 a v úradnom jazyku. Úľavu je potrebné si
uplatniť do 31.1.2011, najneskôr v odvolacom konaní,
b) je umiestnená v zariadení poskytujúcom služby sociálnej starostlivosti
c) deťom v detských domovoch, alebo nápravných zariadeniach; evidenciu si vedie správca
poplatku a platobný výmer sa nedoručuje.
d) je bezdomovec - evidenciu si vedie správca poplatku a platobný výmer sa nedoručuje.
e) je nezvestný - táto skutočnosť sa dokladuje potvrdením polície , alebo jeho pobyt je neznámy
f) je vo výkone trestu viac ako 6 mesiacov počas kalendárneho roka,
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
- potvrdením z nápravno-výchovného ústavu.
g) má viacdetnú rodinu za 5-te a každé ďalšie dieťa - evidenciu si vedie správca
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
-potvrdenie o návšteve školy za každé dieťa nad 15 rokov. Úľavu je potrebné uplatniť si najneskôr
v odvolacom konaní.
h) sa narodil v priebehu roka 2011, evidenciu si vedie správca poplatku a platobný výmer sa
nedoručuje.
3. Podľa § 82 odst.4. zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov môže primátor mesta poplatok
odpustiť alebo znížiť v odôvodnených prípadoch.
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§6
Vyrubenie a platenie poplatku
1. Poplatok vyrubí správca platobným výmerom.
2. Poplatok je splatný
a) naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru ak je jeho výška
nižšia ako
50,00 € u fyzickej osoby
166,00 € u právnickej osoby
b) v dvoch rovnomerných splátkach ak je výška poplatku vyššia ako je uvedené v bode 2.
písm.a tohto §-u.:
- do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
- k 30.júnu,
3. Poplatok sa platí:
a) v hotovosti do pokladne mesta na MsÚ- Rajec
b) alebo bezhotovostne na účet vo VÚB číslo 1582719051/0200
s var. symbolom číslo platobného výmeru
4. Pri ohlásení zmeny, ktorá má vplyv na zmenu výšky poplatku, správca rozhodnutím upraví výšku
poplatku začínajúc prvým kalendárnym dňom mesiaca po ohlásení zmeny.
5. Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bola povinnosť, má nárok na vrátenie preplatku do 30 dní
odo dňa zistenia. Preplatok sa nevracia, ak je nižší ako 3,00 €.
§ 7
Záverečné ustanovenie
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 uznieslo pod č. 146/2010
dňa 25.11.2010.
§8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2011.

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
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