NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE RADIMOV
č. 4/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce RADIMOV

VZN č. 4/2020 schválené dňa: ............
VZN č. 4/2020 vyvesené na úradnej tabuli v obci dňa:.................
VZN č. 4/2020 nadobudlo účinnosť dňa:................
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Obec Radimov na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorým v čl. V. mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Radimov
č. 4/2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Radimove

(ďalej „VZN“).
Obecné zastupiteľstvo v Radimove podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov rozhodlo, že v nadväznosti na zákon NR SR č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších zmien a doplnkov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2021 poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:
§1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad v obci Radimov.
2. Obec Radimov s účinnosťou od 1.1.2021 zavádza pre obec množstvový zber komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu, druh hybridný. Je to zber komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona
vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný
čas.
3. Obec Radimov množstvový zber komunálneho odpadu (ďalej „KO“) a drobného stavebného
odpadu (ďalej „DSO“) zavádza pre všetkých pôvodcov odpadov.
§2
Predmet poplatku
1. Miestny poplatok za KO a DSO (ďalej len „poplatok“) sa platí za KO a DSO, ktoré vznikajú území
obce Radimov od 1. januára 2021.
2. Odpady, ktoré vznikajú na území obce Radimov z podnikateľskej činnosti nie sú spoplatnené týmto
poplatkom. Producent odpadov z podnikateľskej činnosti musí mať zabezpečenú likvidáciu tohto
odpadu osobitným spôsobom
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3. Obec Radimov má zavedený množstvový zber komunálneho odpadu v prepočte na 1 liter odpadu.
4. Obec Radimov má zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu v prepočte na 1
kilogram odpadov.
5. Na množstvový zber KO použije zberné nádoby v objeme 120 l, 1100 l a vrecia s objemom 120 l.
6. Na množstvový zber DSO použije kontajner podľa odovzdaného množstva DSO.
7. Obec Radimov pri ustanovení výšky miestneho poplatku za KO a DSO vychádza zo skutočných
nákladov obce na nakladanie s KO a DSO.
8. Do miestneho poplatku Obec Radimov nezahŕňa náklady na triedený zber odpadu.
9. Výnos miestneho poplatku za KO a DSO použije Obec Radimov výlučne na zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO.
§3
Poplatok a poplatník
1. Poplatok sa platí za KO a DSO, ktoré vznikajú na území obce Radimov, okrem elektroodpadov,
použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu, triedený zber odpadu, na ktorý sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov.
2. Poplatok sa platí za:
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
d) náklady spojené s nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu,
na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu,
f) náklady na zberné nádoby na zmesový komunálny odpad,
g) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri
ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
3. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, nehnuteľnosť na individuálnu
rekreáciu, 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 nehnuteľností
ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,

3

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“).
5. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za
odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
6. Ak viacero poplatníkov 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 obci.
§4
Oznamovacia povinnosť
1. Rozhodujúcim obdobím je pre určenie poplatku kalendárny rok.
2. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti
do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a:
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za
ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom právnická osoba názov alebo obchodné
meno, alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v
priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.
3. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako bola určená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
4. Ak obec z vlastného podnetu alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok
bol poplatníkovi určený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na
zmenu výšky poplatku, alebo na zánik poplatkovej povinnosti, upraví výšku poplatku v
nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
§5
Určenie poplatku podľa pomôcok
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1. Poplatníka, ktorý si nesplní oznamovaciu povinnosť vyzve obec písomne na jej splnenie v
primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
2. Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, obec určí poplatok podľa
pomôcok.
3. Správca dane oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia
poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
4. Na postup obce pri určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.
§6
Oznámenie o poplatkovej povinnosti
1. Poplatková povinnosť vychádza z hybridného množstvového zberu. Je kombináciou rôznych
druhov zberov a platenia poplatkov.
2. Hybridný množstvový druh sa skladá z kombinácie:
a) kontajnerovo – intervalového
b) vrecového
3. Poplatok je určený ako súčet paušálneho poplatku a kontajnerovo-intervalového poplatku:
a) paušálny poplatok – je určený pre každú odpadovú nádobu pridelenú do domácnosti, alebo
pridelenú právnickej osobe - podnikateľovi (pokrýva náklady na zbernú nádobu na zmesový
komunálny odpad, na triedený zber tých odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, na náklady spojené nedôsledným triedením, a iné nepredvídané
náklady súvisiace s KO a DSO).
b) kontajnerovo-intervalový poplatok - pri tomto druhu sa poplatky platia podľa toho:
- koľko kusov zberných nádob daný subjekt používa na zmesový odpad,
- aký je objem zberných nádob,
- akým pravidelným intervalom sa tieto nádoby vyprázdňujú.
Daná domácnosť, podnikateľský subjekt môže regulovať výšku svojho poplatku počtom nádob
a intervalom zvozu.
4. Poplatok za vrecový druh sa neurčuje oznámením. Vrecový druh je doplnkovým k zberným
nádobám. Domácnosť podľa potreby zakúpi vrece na Obecnom úrade Radimov. Pri kúpe vreca sú
v jeho cene započítané náklady na zvoz, prepravu a jeho zneškodnenie, skládkovanie.
5. Poplatky sa určujú oznámením o poplatkovej povinnosti na jeden kalendárny rok do 31.3.
príslušného roka:
a) podľa §2 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch:
- na domácnosť za všetkých jej členov prihlásených k trvalému pobytu
- na vlastníka /užívateľa/ nehnuteľnosti, ktorý nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt je
povinný mať v užívaní nádobu na odpad,
b) podľa §2 ods. 2 písm. b alebo c zákona o odpadoch:
- na právnickú osobu alebo podnikateľa podľa ukazovateľa dennej produkcie KO v zmysle § 4
ods. 1 písm. b zákona o odpadoch.
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§7
Zásady pre určenie sadzby poplatku
1. Sadzba poplatku sa v zmysle zákona o odpadoch môže pri množstvovom zbere pohybovať
v medziach:
- najmenej 0,0033 € a najviac 0,0531 € za jeden liter alebo dm3 KO alebo DSO, alebo
- najmenej 0,0066 € a najviac 0,1659 € za jeden kilogram KO alebo DSO,
- najmenej 0,0150 € a najviac 0,0780 € za kilogram DSO bez obsahu škodlivín.
2. Obec Radimov stanovuje výšku poplatku za liter komunálnych odpadov podľa objemu
používaných zberných nádob pre fyzické a právnické osoby a výšku poplatku za kilogram
drobných stavebných odpadov.
3. Ročný poplatok je určený ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu KO a DSO.
4. Základná frekvencia odvozov KO je v obci Radimov 1 x za tri týždne, t. j. 17 x do roka.
5. Domácnosť s jednou osobou má povinnosť vyprázdniť zberovú nádobu minimálne 1 x za deväť
týždňov; t.j. 6 x do roka.
6. Domácnosť s viac ako jednou osobou má povinnosť vyprázdniť zberovú nádobu minimálne 1 x
za šesť týždňov; t.j. 10 x do roka.
7. V prípade, ak domácnosti, alebo právnické osoby, nevyužijú minimálnu frekvenciu odvozu
odpadu, bude im účtované, akoby odpad odovzdali v minimálnej frekvencii odvozov.
§8
Sadzby poplatku
1. Výška poplatkov pre fyzické osoby obec stanovila tak ako sú uvedené v tabuľke č. 1, ktorá tvorí
prílohu č. 1 a neoddeliteľnú časť tohto VZN.
2. Výška poplatkov pre právnické osoby obec stanovila tak ako sú uvedené v tabuľke č. 2, ktorá
tvorí prílohu č. 2 a neoddeliteľnú časť toho VZN.
§9
Osobitné ustanovenia
Obec Radimov týmto VZN pri množstvovom zbere určuje k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
nasledovné:
1. Spôsob a lehotu zaplatenia poplatku
a) Poplatok je určený oznámením o poplatkovej povinnosti.
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b) Poplatok sa skladá z ceny vývozu zbernej nádoby o objeme 120 l
z frekvencie vývozu a z paušálneho poplatku na počet zberných nádob domácnosti, či
podnikateľskému subjektu pridelených.
c) Poplatok pri využití vrecového druhu množstvového zberu sa vyberie priamo pri odobratí
požadovaného počtu vriec.
d) Splatnosť poplatku na základe oznámenia o poplatkovej povinnosti je do 60 dní od doručenia
oznámenia o poplatkovej povinnosti.
e) Poplatníkovi, ktorý do konca zdaňovacieho obdobia poplatok nezaplatí, sa účtuje úrok z
omeškania platby v zmysle platnej legislatívy.
2. Poplatok vyrubí správca každoročne rozhodnutím o poplatku za odpady na celé zdaňovacie
obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o poplatku za odpady.
3. Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 3 ods. 3 písmena a) až c) tohto VZN je určená Takto:
a) Poplatok do 50 €, vrátane, je splatný v jednej splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o poplatku za odpady.
b) Poplatok nad 50 €je splatný v dvoch rovnakých splátkach –prvá splátka do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poplatku za odpady, druhá splátka do 30.09.
príslušného kalendárneho roku.
c) Ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu roka, vyrubený poplatok je splatný do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poplatku za odpady, ak správca poplatku
neurčí v tomto rozhodnutí splatnosť inak.
d) Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou, alebo v hotovosti
do pokladne obce (len pri platbách do 300 €)
e) Poplatok nesmie byť hradený priamym vkladom na bankový účet obce na pobočkách
jednotlivých bán
4. Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
a) Obec vráti poplatok 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.
b) Poplatok menší ako 5 € sa nevracia.
§9
Vyúčtovanie poplatkov
1. Vyúčtovanie poplatkov medzi obcou a poplatníkom sa uskutoční do 90 dní od ukončenia
zdaňovacieho obdobia. Poplatníkovi, ktorý zaplatil viac ako skutočne odovzdal komunálneho
odpadu, bude preplatok vrátený. Poplatník, ktorý vyprodukoval viac komunálneho odpadu ako
v zálohovej platbe zaplatil, bude určená nová platba o poplatníkovej povinnosti a bude mať
povinnosť dlh doplatiť do 30 dní od doručenia oznámenia.
2. Vyúčtovanie za vývoz DSO sa realizuje pri odovzadní DSO na skládke Bresty prevádzkovateľom
VPP Servis, s.r.o. Holíč na základe skutočného množstva odpadu v kilogramoch
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§ 10
Označenie zberných nádob a vriec
1. Zberné nádoby budú označené čipovým zariadením.
2. Vrecia budú označené nálepkou so značkou obce (vývoznej spoločnosti).
§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radimov č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na území obce Radimov bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
Radimov dňa 09.12.2020 uznesením č. …………..
2. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radimov č. 4/2019 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radimov.
3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radimov č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radimov nadobúda účinnosť 1.1.2021.

Kristína Biskupičová
Starostka obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 4/2020

Sadzba
za l liter
KO v €

Objem
nádoby
v litroch

Počet
vývozov
KO

0,025

120 l

17

Ročná
sadzba
poplatkov
v€
51,00
za jednu
zbernú
nádobu

Jeden
vývoz:
3,00 €
Sadzba €/
za 120 l
KO

Objem
vreca v
litroch

3,00 €
Sadzba €/
1 kg
DSO
0,060 €

Výška poplatkov pre fyzické osoby:

Počet
vriec

Ročná
sadzba
poplatkov

120 l

Podľa
aktuálnej
potreby

Podľa
počtu
vývozov

Objem

Počet
vývozov

1 kg

Podľa
aktuálnej
potreby

Ročná
sadzba
poplatkov
Podľa
počtu kg

POZNÁMKY

Poplatníkovi bude pridelený počet nádob do
domácnosti podľa prílohy č. 3 tohto VZN
Poplatok sa násobí za každú zbernú nádobu.
Poplatník sa rozhodne ako často dá zbernú
nádobu vyprázdňovať – 17 x do roka, alebo
menej; minimálne 6 x do roka domácnosť, ktorá
má jedného člena; minimálne 10 x do roka
domácnosť, ktorá má viac ako jedného člena.
POZNÁMKY

Poplatník si na Obecnom úrade Radimov
zakúpi vrece s nálepkou so značkou obce
Radimov alebo vývoznej spoločnosti podľa
potreby.
POZNÁMKY
Poplatník na Obecnom úrade Radimov nahlási
potrebu odovzdať drobný stavebný odpad a ten
následne odvezie na skládku Bresty
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Príloha č. 2 k VZN č. 4/2020

Sadzba
za 1 liter
KO v €

Objem
nádoby
v litroch

Počet
vývozov
KO

0,034

120 l

17

1.100 l

17

323,00
za jednu
zbernú
nádobu

Jeden
vývoz:
19,00
Sadzba €/
kg za
DSO

Ročná
sadzba
poplatkov
v€
68,00
za jednu
zbernú
nádobu

Jeden
vývoz:
4,00
0,0173

Výška poplatkov pre právnické osoby:

Poplatníkovi bude pridelená zberná nádoba
podľa prílohy č. 3 tohto VZN. Poplatok sa
násobí za každú zbernú nádobu.
Poplatník sa rozhodne ako často dá zbernú
nádobu vyprázdňovať – 17 x do roka, alebo
menej; minimálne 10 x do roka.
Poplatníkovi bude pridelená zberná nádoba
podľa prílohy č. 3 tohto VZN. Poplatok sa
násobí za každú zbernú nádobu.
Poplatník sa rozhodne ako často dá zbernú
nádobu vyprázdňovať – 17 x do roka, alebo
menej; minimálne 10 x do roka.
POZNÁMKY

Ročná
sadzba
poplatkov
1 kg
Podľa
Podľa
Poplatník na Obecnom úrade Radimov nahlási
aktuálnej počtu
potrebu odovzdať drobný stavebný odpad a ten
0,060 €
potreby
kg
následne odvezie na skládku Bresty
Odpady ktoré vznikajú na území obce z podnikateľskej činnosti nie sú spoplatnené týmto
poplatkom. Producent odpadov z podnikateľskej činnosti musí mať zabezpečenú likvidáciu tohto
odpadu osobitným spôsobom!
Objem v
kg

Počet
vývozov

POZNÁMKY

10

Príloha č. 3 k VZN č. 4/2020
Stanovenie počtu zberných nádob na zmesový komunálny odpad – fyzické osoby:
Objem zbernej nádoby na KO:
Počet členov v domácnosti:
Počet zberných nádob na KO:
120 l

1-5

1

120 l

6 - 11

2

120 l

11 a viac

3

Stanovenie počtu zberných nádob na zmesový komunálny odpad – právnické osoby (podnikatelia):
Objem zbernej nádoby na KO:
Počet zamestnancov:
Počet zberných nádob na KO:
120 l

1–5

1

120 l

6 - 11

2

120 l

11 a viac

3

1100 l

16 a viac

1

Obec Radimov poskytuje igelitové vrece s označením obce alebo vývoznej spoločnosti na KO, tzv.
„plienkovú“, za ktorú poplatník neplatí miestny poplatok za KO a DSO.
Na takéto bezplatné igelitové vrece na KO má nárok:
a) dieťa žijúce v domácnosti poplatníka od narodenia do dovŕšení 3 rokov veku,
b) zdravotne znevýhodnená osoba žijúca v domácnosti poplatníka, ktorá je odkázaná na
používanie plienok (ležiaca osoba, inkontinentná osoba a pod.), alebo na veľké množstvo
obväzového materiálu (kožné ochorenia a pod.).
V prípade využitia špeciálneho „plienkového“ igelitového vreca na KO pre zdravotne znevýhodnenú
osobu, musí byť pre jej pridelenie správcovi poplatku doložený zdravotný posudok.
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