Obecné zastupiteľstvo v Kútoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/19990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 77 ods. 5 písm. a) a b) , § 83 ods. 1 a 2,
§ 103 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2017
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

§1
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „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 spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
2. Ak nie je zákonom ustanovené inak, 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, 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,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca
určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len platiteľ“),
pričom platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.

§2
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je
a) najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov
alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za
jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
b) najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň,
c) najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín.
2. Sadzba poplatku v obci Kúty sa stanovuje na:
a) 0,0125 EUR za jeden liter komunálnych odpadov
b) 0,035 EUR za jeden kilogram drobných stavebných odpadov

§3
Určenie poplatku
1. V obci je zavedený množstvový zber.
2. Obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
3. Zavedený systém umožňuje:
- individuálne určenie intervalu odvozu,
- individuálny výber veľkosti zbernej nádoby.
4. V rámci systému odpadov v obci Kúty sa ustanovujú:
- nasledovné veľkosti zberných nádob: 120 l a 240 l.
- nasledovné intervaly odvozu: 13 x ročne, 26 x ročne.
5. Ročné poplatky sú nasledovné:
Typ nádoby
120 l (malá)
240 l (veľká)

cena pri odvoze 13 x ročne
19,50 EUR
39,- EUR

cena pri odvoze 26 x ročne
39,- EUR
78,- EUR

§4
Ohlásenie
1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa § 1 ods. 2 písm. b)

alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
d) doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Poplatník je oprávnený podať obci hlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

§5
Vyrubenie poplatku
Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. V prípade, ak poplatník preukáže, že využíva
množstvový zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto všeobecne záväznom
nariadení, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.

§6
Splatnosť poplatku a platobné podmienky
1. Poplatník je povinný uhradiť poplatok nasledovne:
a) do 30.04. príslušného kalendárneho roka
b) dvoma splátkami 1. splátka do 30.04. príslušného kalendárneho roka – 50 % poplatku
2. splátka do 30.09. príslušného kalendárneho roka – 50 % poplatku
2. Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca poplatku zvýšiť
nezaplatený poplatok najviac o 50 %.
3. Poplatok sa určuje za obdobie jedného roka.
4. Poplatok sa platí na účet správcu dane v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka, a.s.,
IBAN: SK29 0200 0000 0000 0172 4182 alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
prípadne poštovou poukážkou.
§7
Vrátenie poplatku
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 ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.

§8
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecné nariadenie obce Kúty č. 6/2006
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Obecné zastupiteľstvo obce Kúty sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 14.12.2017
uznesením č. 6/2017-I.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018.
4. Obecné zastupiteľstvo obce Kúty sa na tomto dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu
č. 2/2017 uznieslo dňa 13.12.2018 uznesením č. 7/2018-C. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť
dňa 01.01.2019.

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

