OBEC KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM

Obecné zastupiteľstvo v Kostoľanoch nad Hornádom v súlade s § 6 ods.1 a podľa § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods.
2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNÉZÁVÄZNÉNARIADENIE
Obce Kostoľany nad Hornádom
č. 5/2019
o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecné záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je zmena a doplnenie
VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým
sa mení a dopĺňa nasledovné:

„§ 3
Sadzby poplatku a určenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení:
Sadzba poplatku je:
1. Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1 písm.a) 0,0493 € na osobu a kalendárny deň, t.j. 18 €
na kalendárny rok.
2. Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1 písm.b) 0,0493 € na zamestnanca a kalendárny deň,
t.j. 18 € na kalendárny rok
3. Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1 písm.c):
a) 0,0493 € na zamestnanca a kalendárny deň, t.j. 18 € na kalendárny rok,
b) 0,0493 € za miesto (určené na poskytovanie služieb) a kalendárny deň, t.j. 18 € na
kalendárny rok, pre podnikateľa (fyzická alebo právnická osoba), ktorý v užívanej

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné
pohostinské služby.
4. Sadzba poplatku za každú smetnú nádobu na komunálne odpady navyše (nad rámec počtu
stanoveného v § 9 ods. 4 VZN č. 2/2016) je:
a) 35 €/ ročne za 120 l nádobu (0,095 € na nádobu/deň)
b) 500 €/ ročne za 1000 l nádobu (1,369 € na nádobu/deň)
5. Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,022 €/kg.
6. Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti v pokladni obce, o čom
sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad. Poplatok sa platí za skutočné
množstvo drobného stavebného odpadu.
sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto:
Sadzba poplatku je:
Sadzba poplatku je:
1. pre poplatníka podľa § 77 ods. 2/ písm. a) zákona 0,0548 € na osobu a kalendárny deň, t. j.
20,00 € na osobu a kalendárny rok;
2. pre poplatníka podľa § 77 ods. 2, písm. c) zákona 0,0548 € x počet kalendárnych dní v
zdaňovacom období (R) x ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov (U).
3. Ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov (U) v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb,
ktoré majú v obci aj trvalý alebo prechodný pobyt (Z), vynásobený koeficientom
ustanoveným obcou (K),
a
b) priemerného počtu osôb alebo miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na
zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné
pohostinské služby (O). t.z.: sadzba poplatku = 0,0548 . R . (Z . K + O).
4. Pre obec Kostoľany nad Hornádom je pre poplatníka poskytujúceho reštauračné,
kaviarenské alebo iné pohostinské služby koeficient stanovený na hodnotu 0,2.
5. Pre poplatníka podľa § 77 ods.2, písm. b) a c) neposkytujúceho reštauračné, kaviarenské
alebo iné pohostinské služby sa stanovuje koeficient na hodnotu 1.
6. Sadzba poplatku za každú smetnú nádobu na komunálne odpady navyše (nad rámec počtu
stanoveného VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi) je:
a) 38 €/ ročne za 120 l nádobu (0,104 € na nádobu/deň)
7. Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,025 €/kg, t.j.
25,-€/tonu, pre poplatníka podľa § 77 ods.2 písm. a).
8. Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti do pokladne obce, o čom
sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad. Poplatok sa platí za skutočné
množstvo drobného stavebného odpadu.

§4
Množstvový zber
v znení:
1. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu
týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
2. Obec na základe žiadosti právnickej osoby alebo podnikateľa zavedie množstvový zber, ak
právnická osoba alebo podnikateľ preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je
presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do času ich odvozu vhodne
zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Obec Kostoľany nad Hornádom určí poplatok pri množstvovom zbere vážiacim spôsobom
ako súčin aktuálnej ceny za zneškodnenie odpadu a množstvom zmesových odpadov.
4. Poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu sa vyrubuje formou „rozhodnutia“ na
celé zdaňovacie obdobie.
5. V prípade vzniku, zmeny alebo zániku poplatníckej povinnosti v priebehu kalendárneho
roka, správca poplatku zohľadní túto skutočnosť dodatočným rozhodnutím. Primeranú časť
poplatku za príslušné obdobie vypočíta s presnosťou na dni.
sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto:
1. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri
ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu
týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
2. Obec na základe žiadosti právnickej osoby alebo podnikateľa zavedie množstvový zber, ak
právnická osoba alebo podnikateľ preukáže, že množstvo ním vyprodukovaných
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je merateľné.
3. Obec Kostoľany nad Hornádom určuje poplatok pri množstvovom zbere týmto spôsobom:
Pre poplatníka podľa § 77 ods. 2, písm. c) zákona 582/2004 Z. z. v z.n.p. využívajúceho
zbernú nádobu s objemom 1100 l je sadzba poplatku 0,02 €/l pri 26 odvozoch za rok, t.j.
poplatok vo výške 572 € za jednu zbernú nádobu, využívajúceho zbernú nádobu 120 l je
sadzba poplatku 0,02 €/l pri 26 odvozoch za rok, t.j. poplatok vo výške 62,4 €.“
4. Poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu sa vyrubuje formou „rozhodnutia“ na
celé zdaňovacie obdobie.
5. V prípade vzniku, zmeny alebo zániku poplatníckej povinnosti v priebehu kalendárneho
roka, správca poplatku zohľadní túto skutočnosť dodatočným rozhodnutím. Primeranú časť
poplatku za príslušné obdobie vypočíta s presnosťou na dni.“

§2
Záverečné a zrušovacie ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo obce Kostoľany nad Hornádom sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa 11.12. 2019
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kostoľany nad Hornádom dňa: 26. 11. 2019
VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 11. 12. 2019
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kostoľany nad Hornádom dňa: 14.12.2019
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. 1. 2020

Mgr. Anton Medvec
starosta obce

