Dodatok č. 3
k VZN č. 3/2015

Obec KOŠECA

Číslo: Dodatok č. 3 k VZN č.
3/2015

Výtlačok číslo: 1

v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva
DODATOK č. 3
k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Košeca
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

29.11.2019

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

29.11.2019

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:

29.11.2019

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:

11.12.2019

Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obecný úrad Košeca,
Hlavná ulica 36/100, 018 64 Košeca
- elektronicky na adresu: starosta@koseca.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Zaslané poslancom na preštudovanie dňa:

29.11.2019

Na rokovaní OZ dňa:

16.12.2019

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

16.12.2019

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.01.2020

Obecné zastupiteľstvo v Košeci na svojom zasadnutí dňa 16.12.2019 v súlade s ustanovením
§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady v znení dodatkov
DODATOK č. 3
k
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Košeca
Čl. 1
Predmet dodatku
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 v znení Dodatkov č. 1 a 2 sa mení nasledovne:
1. § 5 (Sadzba dane) ods. (1) znie nasledovne:
(1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Košeca a miestnej časti Nozdrovice, tohto
všeobecne záväzného nariadenia ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m 2 zastavanej
plochy nasledovne:
a) 0,080 € za stavby na bývanie a drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hlavnú stavbu,
b) 0,080 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
c) 0,30 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,35 € za samostatne stojace garáže, za stavby hromadných garáží a stavby hromadných
garáží pod zemou,
e) 0,30 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až d) a f) a g)
f) 0,80 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
g) 0,80 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.
2.

V § 7 (Sadzba dane) v ods. (1) sa mení sadzba dane nasledovne:
0,0947 € za každý aj začatý m2 sa mení na 0,10 € za každý aj začatý m2.

3. § 9 (Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí) sa mení nasledovne:
(1) Správca dane daň z nehnuteľnosti nižšiu alebo rovnajúcu sa 3 ,- € (slovom: tri eurá) nebude
vyrubovať.
4. V § 10 (Daň za psa – Predmet dane, základ dane a sadzba dane) sa vkladá nový odstavec (4),
ktorý znie nasledovne: „Správca dane daň za psa nižšiu alebo rovnajúcu sa 1 ,- € (slovom: jedno
euro) nebude vyrubovať.
5.

§ 16 (Predmet poplatku) sa mení a znie:
„(1) Poplatok za komunálne odpady (ďalej len „KO“) sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým KO,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným KO,

c) triedený zber zložiek KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek KO, na ktoré
sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
(2) Pre poplatníkov uvedených v § 17 písm. b) a c) je na území obce zavedený množstvový
zber zmesového KO.
(3) Pre poplatníkov uvedených v § 17 písm. a) je na území obce zavedený množstvový zber
drobného stavebného odpadu (ďalej len „DSO“). Za činnosti nakladania s DSO sa platí
poplatok za DSO.“
6. V § 18 (Platiteľ poplatku):
a. V ods. 1 sa dopĺňajú za slovo „Poplatok“ slová „za KO“.
b. Dopĺňa sa ods. 2 a znie:
„(2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok za KO obci odvedie
priamo poplatník, ak poplatník užíva inú zbernú nádobu/vrece na zmesový KO ako
platiteľ; za odvedenie poplatku za KO obci ručí platiteľ.“
c. Dopĺňa sa ods. 3 a znie:
„(3) Platiteľom poplatku za DSO je fyzická osoba, ktorá vykonala alebo pre ktorú boli
vykonané bežné udržiavace práce, z ktorých vzniknutý DSO bol odovzdaný na Zbernom
dvore Obce Košeca.“
7. § 20 (Sadzba poplatku) sa mení a znie:
„(1) Sadzba poplatku za KO pre poplatníka uvedeného v § 17 písm. a) je 0,0685 € za osobu
a kalendárny deň. Obec môže na základe žiadosti poplatníka vyrubený poplatok znížiť a to na
základe dosiahnutej miery triedenia poplatníkom evidovanej elektronickou evidenciou
odpadov obce.
(2) Sadzba poplatku za KO pre poplatníkov uvedených v § 17 písm. b) a c) je:
a) 0,01591 €/liter – pre 30 l vrece a 60 až 240 l zberné nádoby,
b) 0,01227 €/liter – pre 1100 l zbernú nádobu.
(3) Sadzba poplatku za DSO bez obsahu škodlivín je:
a) 0,025 €/kg - DSO triedený (betón, tehly, škridly, keramika, a pod.) bez prímesí a bez
obsahu škodlivín
b) 0,078 €/kg - DSO netriedený bez obsahu škodlivín (napr. sadrokartón, podlahové
a asfaltové krytiny, okná, sklená vata, PVC rozvody, obaly znečistené stavebnými
hmotami, atď.)“
8. § 21 (Určenie poplatku) sa mení a znie:
„(1) Poplatok za KO sa určuje na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok a vypočíta sa
ako:
a) súčin sadzby poplatku za KO stanovenej v § 20 ods. 1 a počtu kalendárnych dní

v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo budeme mať poplatník podľa § 17
ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,

Sadzba poplatku

Počet
kalendárnych
dní

Poplatok za
kalendárny rok

0,0685 €/osoba/deň

365

25 €/osoba

b) súčin frekvencie odvozov, sadzby podľa § 20 ods. 2 písm. a) alebo b) a objemu
zbernej nádoby/vreca, ktorú poplatník podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo c) užíva,
upravený o skutočný počet odvozov zbernej nádoby/vreca v predchádzajúcom
kalendárnom roku evidovaný elektronickou evidenciou odpadov obce, t.j.:
Frekvencia
odvozov

Sadzba poplatku

Objem zbernej
nádoby/vreca

1 x 14 dní

0,01591 €/liter

30 l

1 x 14 dní

0,01591 €/liter

1 x 14 dní

Poplatok
za 1 odvoz

Počet
odvozov / rok

Poplatok /
rok

0,48 €/ks

26

12,48 €/ks

60 l

0,96 €/ks

26

24,96 €/ks

0,01591 €/liter

110 l

1,75 €/ks

26

45,50 €/ks

1 x 14 dní

0,01591 €/liter

120 l

1,91 €/ks

26

49,66 €/ks

1 x 14 dní

0,01591 €/liter

240 l

3,82 €/ks

26

99,32 €/ks

1 x 14 dní

0,01227 €/liter

1 100 l

13,50 €/ks

26

351 €/ks

(2) Poplatok za DSO sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku za DSO podľa § 20 ods. 3
písm. a) alebo b) a hmotnosti DSO odovzdaného na Zbernom dvore Obce Košeca.
9. V § 23 (Vyrubenie poplatku a splatnosť) sa mení ods. 5 a znie:
„(5) Poplatok za KO pri množstvovom zbere zmesového KO obec nevyrubí rozhodnutím. Na
úhradu tohto poplatku obec vystaví faktúru so splatnosťou 30 dní od jej vystavenia. Na úhradu
faktúry poplatníkom sa primerane vzťahuje ustanovenie § 23 ods. 3.
10. Ruší sa pôvodný § 25 – Vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku a nový § 25 Vrátenie,
odpustenie a zníženie poplatku znie nasledovne:
(1)
Obec vráti poplatok za komunálny odpad alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému
zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok
na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa podkladov ustanovených v tomto bode, ak
poplatník:
a) prestane byť poplatníkom určeným podľa §17, písm. a) tohto VZN,
* Vrátenie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje do 30 dní odo dňa kedy prestane byť
poplatníkom na základe písomnej žiadosti a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je
úľava uplatnená - Potvrdenie o trvalom pobyte v inej obci, resp. meste, Potvrdenie o prechodnom
pobyte v inej obci, resp. meste spolu s potvrdením o zaplatení poplatku, Skončenie prechodného
pobytu v obci, Zánik práva užívania nehnuteľnosti.
b) zruší podnikateľskú činnosť alebo činnosť právnickej osoby
* Vrátenie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje do 30 dní odo dňa, kedy bola činnosť
zrušená na základe písomnej žiadosti a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je
úľava uplatnená - Výpisom príslušného živnostenského, obchodného alebo iného registra.
c) zomrie v priebehu zdaňovacieho obdobia.

* Vrátenie poplatku si pozostalí uplatňujú do 30 dní odo dňa úmrtia na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená - Úmrtný list.
(2) Obec poplatok za komunálny odpad odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, na
základe podkladov ustanovených v tomto bode, že sa nezdržiava, alebo nezdržiaval na území obce:
a) pobyt alebo práca v zahraničí.
*Odpustenie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti a dokladom
potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená - Potvrdenie zamestnávateľa zo
zahraničia o trvaní pracovného pomeru, Pracovná zmluva, Doklad vecne príslušného úradu o pobyte
v zahraničí, Pracovné povolenie, Potvrdenie o zaplatení poplatku a pod.
*Pokiaľ je doklad v cudzom jazyku (s výnimkou českého, anglického a nemeckého), treba k nemu
doložiť aj úradný preklad .
b) umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, výkon trestu odňatia slobody, umiestnenie
v nemocničnom zariadení alebo inom zariadení.
*Odpustenie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená – Potvrdenie
o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, Potvrdenie zariadenia na výkon trestu, resp.
Právoplatné rozhodnutie o odsúdení s povinnosťou nástupu na výkon trestu, Potvrdenie
nemocničného, resp. iného zariadenia.
c) uhradenie poplatku mimo trvalého pobytu
*Odpustenie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená – Potvrdenie
o zaplatení poplatku mimo trvalého pobytu.
(3) Obec poplatok za komunálny odpad zníži o 50% z poplatku na osobu a kalendárny deň za
obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov ustanovených v tomto bode, že sa viac
ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z nasledovných
príčin:
a) osoby, ktoré majú z dôvodu výkonu zamestnania na území Slovenskej republiky prechodný pobyt
mimo územia obce alebo sú ubytované mimo územia obce.
Odpustenie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená - Potvrdenie
o prechodnom pobyte, Pracovná zmluva, Nájomná zmluva a podobne.
b) študenti, resp. žiaci, ktorí denne študujú mimo Obce Košeca a ich štúdium je spojené s ubytovaním
v inom meste alebo obci.
*Odpustenie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená - Potvrdenie
o návšteve školy, ak má škola sídlo mimo územia Slovenskej republiky; Meno, priezvisko a rodné
číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ak má škola sídlo na území Slovenskej republiky
a zároveň doloží potvrdenie o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu.
c) osoby, ktoré v obci nemajú trvalý pobyt, ale sú na území obce oprávnené užívať nehnuteľnosť.
*Odpustenie poplatku si poplatník, resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti
a dokladom potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorej je úľava uplatnená - Potvrdenie
o zaplatení poplatku v mieste trvalého pobytu ...

*Pokiaľ je doklad v cudzom jazyku (s výnimkou českého, anglického a nemeckého), treba k nemu
doložiť aj úradný preklad.
(4) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
Obec za prípady odstránenia tvrdosti zákona považuje:
a) ak je poplatník držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom k 1.1. príslušného kalendárneho roka.
V tomto prípade sa určuje zľava z poplatku na osobu a kalendárny deň vo výške 50% .
* Zníženie poplatku si poplatník resp. platiteľ, uplatňuje na základe písomnej žiadosti a dokladom
potvrdzujúcim skutočnosť, na základe ktorých je úľava uplatnená - Preukaz fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom.
b) môže znížiť percentuálnym znížením poplatku podľa § 21 ods. 1 písm. a), ktoré tvorí PRÍLOHU
č. 1 tohto VZN pre príslušné zdaňovacie obdobie v závislosti od dosiahnutej miery triedenia
poplatníkom v predchádzajúcom zdaňovacom období v systéme elektronickej evidencie odpadov
obce.
* „Zníženie poplatku si poplatník uplatňuje na základe písomnej žiadosti.“
(5) Ak dochádza k súbehu úľav, poplatníkovi bude uplatnená iba jedna úľava, a to tá, ktorá je pre
neho výhodnejšia.
(6) V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom kalendárnom období, je
nutné predložiť doklady pre zníženie za každé obdobie zvlášť.
(7) Neuplatnenie poplatkovej úľavy v stanovenej lehote má za následok zánik poplatkovej úľavy.
(8) V prípade, že má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobie, nemá nárok na
poskytnutie úľavy.
11. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 v znení dodatkov ostávajú
nezmenené v platnosti.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1.

2.

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca (ďalej len
„Dodatok č. 3“) schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Košeca na svojom zasadnutí dňa
16.12.2019 uznesením č.134/2019.
Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.

V Košeci dňa 16.12.2019.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

PRÍLOHA č. 1
(k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Košeca v znení jeho Dodatkov (ďalej len „VZN“))

ZNÍŽENIE MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
Pre rok 2020
1. Miestny poplatok za komunálne odpady (ďalej len „poplatok za KO“) v zmysle § 21 ods. 1 písm. a)

VZN je: 25 €/osoba/rok.
2. Percentuálne zníženie poplatku za KO v závislosti od dosiahnutej miery triedenia platiteľmi tohto

poplatku v roku 2019, ktorá je evidovaná v elektronickej evidencii odpadov obce:

Miera triedenia Zníženie
v r. 2019
poplatku
0 - 15%
15,01 - 25%
25,01 - 35%
35,01 - 45%
45,01 - 50%
50,01 - 60%
60,01 - 70%
70,01 - 80%
80,01 - 90%
90,01 - 100%

0%
-6%
-10%
-15%
-20%
-30%
-40%
-45%
-50%
-55%

Znížený
poplatok
(€/obyv/r)
25,00
23,50
22,50
21,25
20,00
17,50
15,00
13,75
12,50
11,25

3. Zníženie poplatku za KO sa týka iba poplatníkov tohto poplatku uvedených v § 17 ods. 1 písm. a)

VZN – fyzické osoby.
4. Znížené poplatky za KO sú platné len pre zdaňovacie obdobie roku 2020.

