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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Ratkovciach na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vydáva pre územie obce Ratkovce toto všeobecne záväzné nariadenie.

§1
Úvodné ustanovenia
(1)

Obec Ratkovce na svojom území ukladá miestny poplatok za zber a vývoz
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

(2)

Zdaňovacím obdobím za miestny poplatok za komunálne odpady je kalendárny rok.

(3)

Poplatok za drobný stavebný odpad je splatný do siedmych dní od prevzatia odpadu
obcou Ratkovce.

(4)

Správu miestneho poplatku vykonáva obec Ratkovce na svojom území, ktoré tvorí
katastrálne územie Ratkovce prostredníctvom Obecného úradu Ratkovce.

§2
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku pre poplatníka podľa §77 ods. 2 písmeno a) zákona 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady je:
a) 0,0411 € za osobu a kalendárny deň (15€ za osobu a kalendárny rok)
(2) Sadzba poplatku pre poplatníka podľa §77 ods. 2 písmeno c) zákona 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady je 0,0531 eura za
jeden liter komunálnych odpadov.
(3) Sadzba poplatku pre poplatníka podľa §77 ods. 2 písmeno a) zákona 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné odpady je 0,05 eura za
jeden kilogram drobných stavebných odpadov.
(4) Sadzba poplatku pre poplatníka podľa §77 ods. 2 písmeno c) zákona 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné odpady je 0,078 eura
za jeden kilogram drobných stavebných odpadov.

§3
Vyrubenie poplatku
(1) Poplatok za komunálny odpad vyrubí obec rozhodnutím.
(2) Poplatok za drobný stavebný odpad vyrubí obec pokladničným dokladom pomocou
vážneho lístku.
(3) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške, alebo nastali skutočnosti, ktoré mali vplyv na zmenu výšky
poplatku, alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku
v nasledujúcom určenom období.

§4
Splatnosť poplatku
(1) Poplatok je splatný do 15 dní od odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Poplatok je možné uhradiť v hotovosti do pokladne správcu dane, poštovou
poukážkou, alebo prevodom na účet správcu poplatku.

§5
Vrátenie poplatku
(1) Ak poplatník uhradil vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec Ratkovce poplatok
vráti do 15 dní od zistenia skutočnosti, najneskôr do 30 dní od skončenia
kalendárneho roka.
(2) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €.

§6
Splnomocňovacie ustanovenia
(1) Obec Ratkovce odpustí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady:
- osobe, ktorá neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnená užívať viac ako 90 po
sebe nasledujúcich dní (osobe, ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahraničí;
študentovi počas štúdia na strednej a vysokej škole žijúcemu prechodne
v internátnom zariadení; pracujúcej s výkonom práce mimo trvalého bydliska
s prechodným pobytom v mieste pracoviska)
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad
potvrdzujúci túto právnu skutočnosť. Tento preukázateľný doklad nie je možné
nahradiť čestným vyhlásením. Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie

potvrdenia o dennom štúdiu na území SR a dokladu o ubytovaní v internáte, resp.
potvrdenie o prechodnom pobyte.
(2) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť
samostatne, bez zamestnávania ďalších pracovníkov v mieste svojho trvalého
bydliska, bez zriadenia ďalšej prevádzky a ktoré nepožadujú z dôvodu vykonávania
svojej podnikateľskej činnosti pridelenie zbernej nádoby, platia poplatok iba
z dôvodu svojho trvalého pobytu.
(3) Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktoré majú uzatvorenú
nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti a v zmysle tejto zmluvy platia na
komunálne odpady a drobné stavebné odpady prenajímateľovi, ktorý im túto službu
zabezpečuje prostredníctvom svojej zbernej nádoby a uhrádza obci poplatok za
komunálne odpady, poplatok správca dane nevyrubí. Podmienkou je predloženie
kópie nájomnej zmluvy správcovi poplatku.

§7
Separovaný zber komunálneho odpadu
(1) Obec Ratkovce má na svojom území zavedený separovaný zber komunálneho
odpadu.
(2) Každá domácnosť v rodinnom dome má v prenájme plastovú 240 l nádobu na zber
papiera a pridelené plastové vrece na zber plastových fliaš a ostatných plastov podľa
pokynov prevádzkovateľa zberu.
(3) Obec na určenom mieste vykonáva separovaný zber skla, kovových obalov a
oblečenia.
(4) V prípade straty nádoby alebo odcudzenia, je nájomca (občan) povinný uhradiť túto
obstarávaciu hodnotu tejto nádoby v plnej výške.
(5) Občania obce sú povinní vykonávať separovaný zber komunálneho odpadu.

§8
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Ratkovce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Ratkovciach dňa 15. decembra 2016.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.

Ing. Martin Červenka
starosta obce

