Výška poplatkov za komunálny odpad v r. 2017
Informácie z VZN č. 7/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

§ 6 - Sadzba poplatku
a) 0,055 EUR na osobu a kalendárny deň

§ 8 - Vyrubenie poplatku, splatnosť a spôsob zaplatenia
Ods. 1
Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
VYRUBENÝ POPLATOK JE SPLATNÝ DO 31.5. KALENDÁRNEHO ROKA.
Ods.4
Každá domácnosť s počtom členov 1-4 je povinná na zmesový odpad používať
minimálne 1 KUKA nádobu o objeme 110 alebo 120 litrov. Platiteľ po zaplatení
vyrubeného poplatku dostane od obce 1 nálepku, ktorú nalepí na svoju KUKA
nádobu. Zberová spoločnosť bude následnej realizovať zber odpadu len z takto
označenej KUKA nádoby a to na základe vopred dohodnutého harmonogramu.
Ods. 5
Každá domácnosť s počtom členov 5 a viac je povinná na zmesový odpad používať
minimálne:
– buď 1 KUKA nádobu o objeme 240 litrov
– alebo 2 KUKA nádoby o objeme 110 alebo 120 litrov.
Platiteľ po zaplatení vyrubeného poplatku dostane od obce 2 nálepky, ktoré nalepí:
– buď obe na svoju KUKA nádobu o objeme 240 litrov
– alebo na nádobu o objeme 110 alebo 120 litrov jednu nálepku.
Zberová spoločnosť bude následne realizovať zber odpadu len z takto označenej
KUKA nádoby, a to na základe vopred dohodnutého harmonogramu.
Ods. 6
Ak platiteľ, ktorým je FO a ma záujem o používanie väčšieho počtu KUKA nádob
vo svojej domácnosti ako je počet uvedený v ods. 4 alebo 5, môže požiadať obec
o pridelenie väčšieho počtu nálepiek na KUKA nádobu. Obec na základe žiadosti,
ktorú je platiteľ POVINNÝ PODAŤ DO 28.2. KALENDÁRNEHO ROKA,
dodatočne pridelí platiteľovi požadovaný počet nálepiek. Za každú 1 takto
dodatočne pridelenú nálepku obce vyrubí platiteľovi poplatok vo výške
40,00 EUR. Jedna pridelená nálepka oprávňuje platiteľa používať jednu KUKA
nádobu o objeme 110 alebo 120 litrov.

§ 9 - Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
Ods. 1
O b e c vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorý sa počas
zdaňovacieho obdobia odhlási z trvalého alebo prechodného pobytu v obci Zalužice.
O vrátenie poplatku musí poplatník podať písomnú žiadosť, a to do 30 dní
od zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu. Obec poplatníkovi vráti alikvótnu
časť poplatku podľa počtu dní zostávajúcich do konca zdaňovacieho obdobia.

Ods. 2
Obec vyrubený poplatok zníži o 70% poplatníkovi, ktorý podá písomnú žiadosť
a preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nebude zdržiavať na území
obce. Podkladom, ktorým poplatník uvedenú skutočnosť preukáže, môže byť:
a) potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce,
b) potvrdenie o návšteve školy,
c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
d) potvrdenie o dlhodobom pobyte v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení
sociálnych služieb mimo územia obce Zalužice.
TÚTO PÍSOMNÚ ŽIADOSŤ JE POPLATNÍK POVINNÝ PODAŤ NAJNESKÔR
DO 28.2.!
Ods. 4
Obec vyrubený poplatok zníži poplatníkovi:
a ) o 30%, ak sa v predchádzajúcom kalendárnom roku aspoň 9 krát zapojil
do separovaného zberu,
b) o 10%, ak nespĺňa podmienku podľa písm. a), avšak dosiahol vek min. 62 rokov.
Ods. 5
Obec poplatok odpustí:
a) novorodencovi za kalendárny rok, v ktorom sa narodil,
b ) poplatníkovi dlhodobo zdržiavajúcemu sa v zahraničí, a to na základe jeho
čestného prehlásenia, potvrdeného podpismi dvoch susedov pred pracovníkom
určeným správcom dane.
Ods. 6
Obec Zalužice vráti, zníži alebo odpustí poplatok len tomu poplatníkovi, ktorý splní
podmienky podľa tohto nariadenia a voči ktorému obec neeviduje žiadne
pohľadávky.
!!! NÁLEPKY, KTORÉ SÚ UŽ NA ZBEROVÝCH NÁDOBÁCH SÚ PLATNÉ
DO 31.05.2017 (DO DÁTUMU SPLATNOSTI VYRUBENÉHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY ZA ROK 2017) !!!
VRECIA NA SEPAROVANÝ ODPAD:
MODRÉ
ZELENÉ
ŽLTÉ
ČERVENÉ

-

PAPIER
SKLO
PLASTY
KOVY

Viac informácií nájdete v priloženom letáku a na harmonograme vývozu.
TERMÍNY VÝVOZU JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV:
17.1.
24.5.
26.9.
24.3.
18.7.
27.11.

