Návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Reca na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a
s účinnosťou od 1. januára 2016 pre územie obce Reca toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2016 o odpadoch
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Reca.
§1
Poplatník
Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor 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
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
je kalendárny rok. Jedna 110 l nádoba je určená pre 4 osoby.
Každý pôvodca odpadu je povinný používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu
v obci Reca. V prípade, ak pôvodca odpadu žiada o odvoz KO mimo systému zberu, t.j. 2x
110 l nádoba, zaplatí za odvoz dvojnásobok pôvodne zaplateného poplatku.
§2
Sadzba poplatku
a)
b)
c)
d)

15,00 € podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu
25,00 € osoby, ktorí vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť v obci
15,00 € podnikateľ + zamestnanci
90,00 € za 240 l nádobu.
Obec určuje pre platiteľov miestneho poplatku za KO, ktorí vyprodukujú väčšie
množstvo komunálneho odpadu, t. j. 240 l nádoba poplatok vo výške 90,00 €
paušálne.
§3
Splatnosť poplatku

Poplatok sa vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Po zaplatení poplatku obec vydá občanovi nálepku na nádobu.
Poplatok je možné uhradiť prevodom na účet obce vedený vo VÚB, č.ú.
SK7802000000000029523112, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladnice OcÚ.
§4
Oslobodenie poplatku
Správca dane poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe napr.
potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej škole mimo územie obce, kópiu pracovnej zmluvy
s miestnom výkonu mimo územia danej obce, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava na území obce.
Doklady preukazujúce dôvody na zníženie alebo odpustenie poplatku predloží poplatník do
30 dní odo dňa vzniku nároku uplatniť si zníženie poplatku.
§5
Separovanie odpadu
V obci Reca sa separujú nasledovné druhy odpadov: papier, sklo, plasty, kovy, textil.
Obec nezavádza zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností pre
fyzické osoby z dôvodu, že viac ako 50% domácností vlastní záhradu, a tak majú za
povinnosť kompostovať zelený odpad vo vlastných záhradách.
§6
Záverečné ustanovenie
Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Reca č. 3/2015
zo dňa 27.11.2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Reca a to vrátane všetkých jeho zmien a doplnkov.
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