Všeobecne záväzné nariadenie č. 225
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ------------------------------------------------------------------ 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl.67 a čl.68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.1 a podľa ods.3 písm.c) a § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 odsek 2 zákona č.582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady vydáva všeobecne záväzné nariadenie č.... o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. ----------------------------------------------------------------- 
Čl.1 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na uzemí mesta Trnava (ďalej len mesta) 

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba ktorá má v meste Trnava trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva 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 nehnuteľnosti ako vodná plocha ďalej len nehnuteľnosť. b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachadzajúcu sa na území mesta na účel podnikania. 

3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber. 

4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,

c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo z iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať ju užíva aj poplatník, alebo
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d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. 

5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, alebo ide o bytový dom poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca spoluvlastníkov alebo bytového domu, s ktorým majú vlastníci uzatvorenú zmluvu alebo dohodu o výkone správy nehnuteľnosti alebo obytného domu;

b) správca ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto, (ďalej len platiteľ). 

6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ. 

7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm.a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť mestu.

8. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2. 


Čl.2 Sadzby poplatku 


1.	Sadzby poplatku sú nasledovné:

a)	Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia 

objem	frekvencia sadzba poplatku zbern.nádoby vývozu Sk/liter, dm3 --------------------------------------------------------------- 110 l 1 x týždenne 0,582 110 l 2 x týždenne 0,582 120 l 1 x týždenne 0,533 120 l 2 x týždenne 0,533 240 l 1 x týždenne 0,520 240 l 2 x týždenne 0,520 1100 l 1 x týždenne 0,377 1100 l 2 x týždenne 0,366 1100 l 3 x týždenne 0,366 1100 l 1 x 2 týždne 0,366 - 3 - 

VKK	5000 l 1 x denne 0,338 VKK 5000 l 1 x týždenne 0,493 VKK 5000 l 2 x týždenne 0,493 VKK 5000 l 1 x 2 týždne 0,493 VKK 5000 l 1 x mesačne 0,493 120 l vrecia 1 x týždenne 0,561 120 l vrecia 2 x týždenne 0,561 240 l vrecia 1 x týždenne 0,545 240 l vrecia 2 x týždenne 0,545 1100 l vrecia 1 x týždenne 0,401 1100 l vrecia 2 x týždenne 0,401 1100 l vrecia 1 x 2 týždne 0,401 

Fyzické	osoby podnikatelia, ktoré neprodukujú živnostenský odpad s maximálnym počtom troch osôb vrátane fyzickej osoby podnikateľa 2,263 za osobu a rok 


b)	Školy všetkých druhov, zdravotnícke zariadenia, detské domovy, domovy dôchodcov, mesto Trnava, a príspevkové organizácie mesta Trnava 

objem	frekvencia sadzba poplatku zbern.nádoby vývozu Sk/liter, dm3 --------------------------------------------------------------- 110 l 1 x týždenne 0,165 110 l 2 x týždenne 0,165 120 l 1 x týždenne 0,153 120 l 2 x týždenne 0,153 240 l 1 x týždenne 0,142 240 l 2 x týždenne 0,142 1100 l 1 x týždenne 0,142 1100 l 2 x týždenne 0,142 240 l vrecia 1 x týždenne 0,165 240 l vrecia 2 x týždenne 0,165 1100 l vrecia 1 x týždenne 0,165 1100 l vrecia 2 x týždenne 0,165 


c)	Fyzické osoby obyvatelia 

-	rodinné domy sadzba poplatku v Sk za osobu a deň štvorčlenná domácnosť 0,877 trojčlenná domácnosť 0,959 dvojčlenná domácnosť 1,123 jednočlenná domácnosť 1,288 zľavnený poplatok 235.- Sk 0,644 zľavnený poplatok 175.- Sk 0,479 


-	bytové domy 0,822 

-	neobývané rodinné domy 1,233 Sk/dom/deň 
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Čl.3 Výška	poplatku 

Výška	poplatku sa stanovuje nasledovne: 

a.	Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov 

výška	poplatku v Sk objem zb.nádoby frekv.zberu nádoby vrecia alebo PE vreca 

110	a 120 l 1 x týždenne 3 328 3 498 110 a 120 l 2 x týždenne 6 655 6 995 240 l 1 x týždenne 6 493 6 804 240 l 2 x týždenne 12 988 13 607 1100 l 1 x týždenne 21 599 22 949 1100 l 2 x týždenne 41 307 45 897 1100 l 3 x týždenne 62 771 - 1100 l 1 x 2 týždne 10 631 11 474 VKK 5000 l 1 x denne 616 875 - VKK 5000 l 1 x týždenne 128 310 - VKK 5000 l 2 x týždenne 256 620 - VKK 5000 l 1 x 2 týždne 64 155 - VKK 5000 l 1 x mesačne 29 610 - 

Zľavnená	cena 

Fyzické	osoby podnikatelia, ktoré neprodukujú živnostenský odpad s maximálnym počtom troch osôb vrátane fyzickej osoby podnikateľa 826.- Sk/osoba/rok 

Pôvodca	odpadu nebude vlastníkom zbernej nádoby. Komunálny odpad bude zberaný do plastových vriec a ukladaný do najbližšej zbernej nádoby, určenej pre obytné domy, ktorú vyšpecifikuje firma 
náklady. 

Údaj	o počte zamestnancov doloží každý subjekt, ktorý o zľavu žiada vierohodným dokladom zo Sociálnej poisťovne.

Zníženie	bude poskytované na základe žiadosti fyzickej osoby - podnikateľa. 


b.	pre školy všetkých druhov, zdravotnícke zariadenia detské domovy, domovy dôchodcov, mesto Trnava a príspevkové organizácie mesta Trnava. 

objem	zb.nádoby frekv.zberu výška poplatku v Sk alebo PE vreca nádoby vrecia 

110	a 120 l 1 x týždenne 945 - 110 a 120 l 2 x týždenne 1 890 - 240 l 1 x týždenne 1 768 2 061 240 l 2 x týždenne 3 535 4 123 1100 l 1 x týždenne 8 100 9 449 1100 l 2 x týždenne 16 199 18 899 - 5 - 

a)	Pre fyzické osoby - obyvateľov 


-	rodinné domy 

470.-	Sk za osobu a rok - jednočlenná domácnosť 

410.-	Sk za osobu a rok - dvojčlenná domácnosť 

350.-	Sk za osobu a rok - trojčlenná domácnosť 

320.-	Sk za osobu a rok - štvor a viacčlenná domácnosť 


Zľavnené	poplatky 

235.-	Sk za osobu a rok - osamelo žijúce osoby nad 70 rokov alebo - osamelo žijúce osoby s preukazom ZŤP 

175.-	Sk za osobu a rok - osamelo žijúce osoby s preukazom ZŤP odkázané na pomoc inej osoby alebo - osamelo žijúce osoby s príjmom pod hranicou životného minima 

O	zľavnený poplatok musí oprávnená osoba požiadať na MsÚ v Trnave 


-	bytové domy 

300.-	Sk za osobu a rok 

-	neobývané rodinné domy 

450.-	Sk za dom a rok - za neobývané rodinné domy, vlastníci ktorých nemajú trvalý, alebo prechodný pobyt v meste Trnava 

3.	prípady, ktoré nepokrýva toto VZN alebo sporné prípady zatriedenia budú riešené osobitným rozhodnutím mesta Trnava v súlade s týmto VZN. 


Čl.4 Splatnosť	poplatku 

Poplatok	je splatný nasledovne : 

1.	za rodinné domy - vždy do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru jenorázovo, 

2.	za bytové domy 

a)	pri výške ročného poplatku do 5 000,- Sk vždy do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru jednorázovo
b)	pri výške ročného poplatku od 5001,- Sk do 50 000,- Sk štvrťročne a to 25% z výšky poplatku vyrubeného platobným výmerom do 15.03, 15.06., 15.09. a 15.12. bežného roka
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c)	pri výške ročného poplatku od 50 001,- Sk mesačne a to 1/12 z výšky poplatku vyrubeného platobným výmerom vždy do 20. dňa príslušného mesiaca

3.	právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia 

a)	pri výške ročného poplatku do 5 000,- Sk - vždy do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru jednorázovo

b)	pri výške ročného poplatku od 5 001,- Sk do 50 000,- Sk - polročne a to 50% z výšky poplatku vyrubeného platobným výmerom do 15.06. a 15.12. bežného roka

c)	pri výške ročného poplatku od 50 001,- Sk mesačne a to 1/12 z výšky poplatku vyrubeného platobným výmerom vždy do 20. dňa príslušného mesiaca.

4.	Poplatníci, ktorí neobdržia platobný výmer do 31.3.príslušného roka, sú povinní prihlásiť sa do 30.4. na mestskom úrade v Trnave za účelom určenia výšky poplatku. 


Čl.5 Ohlásenie 


1.	Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok; odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného mestom, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť mestu

a)	svoje meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa článku 1 ods.2 písm.b) alebo c), názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),

b)	identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa článku 1 ods.7.

c)	údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa článku 1 ods.7 spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, a ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods. 4 tohto článku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

2.	Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinný pred začatím podnikateľskej činnosti na území mesta Trnava uzatvoriť dohodu o množstvovom zbere s firmou, ktorá pre mesto Trnava vykonáva činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

3.	Platitelia poplatku sú povinní ohlásiť mestskému úradu všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. 
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4.	Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

5.	Mesto poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže

a)	že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí - dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia zľavy je potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu, 

b)	svoju neprítomnosť v meste z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby - dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia zľavy je potvrdenie z okresnej vojenskej správy, 

c)	že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. 


Čl.6 Ostatné	ustanovenia 


1.	Ak mesto samo zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, vydá poplatníkovi dodatočný platobný výmer.

2.	Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia mestom určeného obdobia za ktoré bol poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 70 Sk. 


Toto	všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2005. 









Ing.	Štefan Bošnák primátor mesta 

