
Všeobecne závázné nariadenie obce Velké Kršteňany č.412008 z28.11'.2008 o miesfurych
daniach a miesbrom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

obec Vel'ké Krš|eňony v súlode s Ustonovením $ ó ods. l zókono č.
369/1990 zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov
o Uslonoveniomi $ 7 ods. 4,5 o ó, s 12 ods.  2 o 3,  S 17 ods.  2,3,4
o 7, s 20 ods. 2 o S l03 zókono č. 582/2004 o miestnych donioch o miesfnom
poplo|ku zo komunólne odpody o drobné slovebné odpody v znení
neskorších predpisov(d'olej len zókon ) u sio n ov u je

l. Čosť
Zóklodné ustonovenio

Toto všeobecne zÓvÓzné
o vyberonio doní o pop|otkov no
období roku 2009.

t .

sr
noriodenie uprovuje podmienky určovonio
Území obce Velké Kršteňony v zdoňovocom

s2
t .

2.

obec Velké Kršteňony vyberÓ nosledovné miestne done :
o) doň z nehnute|'ností,
b) doň zo pso,
c) doň zo uŽívonie verejného priestronstvo,
d) doň zo nevýherné hrocie prístroje,
Obec uk|odó miestny poplotok zo komunó|ne odpody o drobné stovebné
odpody.

ll. Čosť
Doň z nehnu|el'ností

Člt
Doň z pozemkov

sr
Doňovníkom done z pozemkov, ok V odseku 2 nie je ustonovené inok, je

o) v|ostník pozemku zopísoný v kotostri nehnute|'ností (db|ej |en ''kotosteť'),

b) spróvco pozemku vo v|osiníctve štótu, sprÓvco pozemku vo v|ostníctve
obce o|ebo spróvco pozemku vo v|ostníctve vyššieho Územného ce|ku
zopísoný v kotostri.

Doňovníkom done z pozemkov je
o) fyzickó osobo o|ebo próvnickó osobo, ktorej bo|i pride|ené no

obhospodorovonie nóhrodné pozemky vyč|enené z pÓdneho fondu
uŽívoného próvnickou osobou oŽ do vykononio pozemkových Úprov,

b) nójomco, ok
l. nÓjomný vzťoh k pozemku trvÓ olebo mó trvoť nojmenej pÓť

2.
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rokov o nÓjomco je zopísoný v kotostri,
2. mó v nójme pozemky sprovovoné S|ovenským pozemkovým

fondom,
3. mó V nÓjme nóhrodné pozemky doňovníko uvedeného V

písmene o).
3. Ak nemoŽno určiť doňovníko podlo odsekov 1 o 2, je doňovníkom osobo,

ktorÓ pozemok skutočne uŽívo.
4. Ak je pozemok v spo|uvlostníctve vioceých doňovníkov, doňovníkom done z

pozemkov je koŽdý spoluv|osiník pod|b výšky svojho spo|uv|ostníckeho
podie|u. Ak so spo|uvlostníci dohodnÚ, doňovníkom done z pozemkov
zostupuje jeden z nich q osŤotní spo|uv|ostníci zo doň ručio do výšky svojho
spo|uv|ostníckeho podie|u.

s2
Predmel done

l. Predmetom done z nehnute|'nostiv obci Vetké Kršteňony sÚ :
o. ornó pÓdo, chmeťnice, vinice, ovocné sody,
b. trvolé trÓvne porosty,
c. zÓhrody,
d. stovebné pozemky,
e. zostovoné p|ochy o nódvorio,
f. |esné pozemky, no ktoých sÚ hospodórske |esy,
g. ostotné plochy s výnimkou stovebných pozemkov

No zorodenie pozemku do prís|ušnej skupiny pod|o odseku 1 je určujÚce
zorodenie pozemku podlo kotostro.
Zo stovebný pozemok so povoŽuje pozemok uvedený v próvop|otnom
stovebnom povo|ení oŽ do próvop|otnosti ko|oudočného rozhodnutio no
stovbu. Ce|kovÚ výmeru stovebného pozemku tvorio porcely, ktoých
porcelné čís|o sÚ uvedené v próvop|otnom stovebnom povo|ení.

s3
Zóklod done

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin zák|adu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

Zók|odom done z pozemkov zo ornÚ pÓdu, chmelnice, vinice, ovocné sody je
hodnoto pozemku bez porostov určenó vynósobením výmery pozemkov v m2
o hodnoty pÓdy zo 1 m2, tedo sumo 0,5244 evrolm2 (15,80 Sk/m2).
Zók|odom done z pozemkov zo trvo|é trÓvne porosty je hodnoto pozemku bez
porostov určenó vynÓsobením výmery pozemkov v m2 o hodnoty pÓdy zo 1
m2, tedo sumo 0,,|,l38 evrq/m2 (3,43 Sk/m2).
Zók|odom done z pozemkov zo |esné pozemky, no ktoých sÚ hospodórske
|esy je, hodnoŤo pozemku určenó vynósobením výmery pozemkov v m2 o
hodnoty pozemku zistenej no l m2 podlo Zno|eckého posudku č. 32/2005,
Vyprocovoného zno|eckou orgonizóciou Lesoprojekt Zvolen, tedo sumo
0,067 0 euro / m2 (2,O2 Skl m2) .
ZÓk|odom done z pozemkov zo zóhrody je hodnoto pozemku bez porostov
určenó vynósobením výmery pozemkov v m2 o hodnoiy pÓdy zo l m2, tedo
sumo 1,3277 euro/m2 (40 Sk/m2).
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6. Zók|odom done z pozemkov zo Zostovoné plochy o nÓdvorio je hodnoto
pozemku bez porostov určenó Vynósobením výmery pozemkov v m2 o
hodnoty pÓdy zo 1 m2, tedo sumo 1,3277 eurolm2 (40 Sk/m2).

7. Zók|odom done z pozemkov zo stovebné pozemky je hodnoto pozemku bez
porostov určenÓ vynósobením výmery pozemkov v m2 o hodnoty pÓdy zo l
m2, tedo sumo 13,27 evro/m2 (400 Sk/m2).

8. Zók|odom done z pozemkov Zo ostotné p|ochy s výnimkou stovebných
pozemkov je hodnoto pozemku bez porostov určenó vynósobením výmery
pozemkov v m2 o hodnoty pÓdy zo 1 m2, tedo sumo 1,3277 euro/m2 (40
Sk/m2).

s4
Sodzbo done

Ročnó sodzbo done z pozemkov no Území obce Ve|'ké Kršteňony je pre všeiky
druhy pozemkov 0,30% zo zók|odu done.

Čl. z
Doň zo stovieb

sr
Doňovník done zo stovieb

l. Doňovníkom done zo stovieb je v|ostník stovby o lí, ktorí sÚ uvedení
v usŤonovení$ 9 ods. l  oŽ3zókono.
Ak je stovbo v spo|uv|osiníctve vioceých doňovníkov, doňovníkom done zo
stovieb je koŽdý spo|uvlostník pod|b výšky svojho spo|uv|ostníckeho podie|u. Ak
so spo|uvlostníci dohodnÚ, doňovníkom done zo stovieb zostupuje jeden z
nich o osiotní spo|uv|ostníci zo doň ručio do výšky svojho spo|uv|ostníckeho
oodielu.

s2
Predmel done zo slovieb

Predmetom done zo stovieb sÚ stovby no Územíobce Ve|'ké Kršteňony :
o. stovby no bývonie o ostoŤné stovby tvorioce prís|ušenstvo h|ovnej

stovby,
b. stovby no pÓdohospodórsku produkciu, sk|eníky, stovby pre vodné

hospodórstvo, stovby vyuŽívoné no sklodovonie v|osinej
pÓdohospodórskej produkcie vrótone stovieb no v|ostnÚ odministrotívu,

c. stovby rekreočných o zóhrodkÓrskych chót o domčekov no
individuÓ|nu rekreóciu,

d. somostotne stojoce goróŽe o somostotné stovby hromodných gorÓŽí o
stovby určené o|ebo pouŽívoné no tieŤo Úče|y, postovené mimo
byiových domov,

e. priemyselné stovby, siovby s|ÚŽioce energetike, stovby s|ÚŽioce
stovebníctvu, stovby vyuŽívoné no sklodovonie v|ostnej produkcie
vróione stovieb no v|ostnÚ odministrotívu,

2.

I
t .
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f. stovby no ostotné podnikonie o no zórobkovÚ činnosť, sk|odovonie o
odministrotívu sÚvisiocu s ostotným podnikoním o so zórobkovou
činnosťou,

g. ostotné stovby
2. Predmetom done zo stovieb sÚ siovby, ktoré mojÚ jedno o|ebo vioc

nodzemných pod|oŽí o|ebo podzemných pod|oŽí, spojené so zemou pevným
zók|odom. No doňovÚ povinnosť nemó vp|yv skutočnosť, Že stovbo so prestolo
uŽívoť.

s3
Zók|od o výpoěet done zo slovieb

1. Zók|odom done zo stovieb je výmero zostovonej p|ochy V m2. Zostovonou
p|ochou so rozumie pÓdorys stovby no Úrovni nojrozsioh|ejšej nodzemnej čosti
stovby, pričom so do zostovonej p|ochy nezopočítovo prečnievojÚco čosť
strešnej konštrukcie stovby.

2. Doň zo stovieb so vypočíto oko sÚčin zók|odu done o ročnej sodzby done zo
stovieb.

3. Ak ide o viocpod|oŽnÚ stovbu, doň zo stovieb so vypočíto oko sÚčin zók|odu
done o ročnej sodzby done zo stovieb zvýšenej o sÚčin počtu ďo|ších pod|oŽí
o príp|otku zo pod|oŽie. Do počtu do|ších pod|oŽí pri výpočte done zo stovieb
v prípode viocpod|oŽnejsiovby so nezopočítovo prvé nodzemné pod|oŽie.

4. Ak stovbo s|ÚŽ no vioceré Úče|y, no ktoré sÚ určené rÓzne sodzby done o
príplotok zo pod|oŽie, doň so vypočíto oko sÚčet pomerných čostí done.
Pomernó čosť done so vypočíto oko sÚčin zostovonej p|ochy stovby,
pomernej čosti zók|odu done o sodzby done no prís|ušný Úče| vyuŽitio stovby
zvýšenej o sÚčin počiu ďo|ších pod|oŽí o príp|otku zo pod|oŽie.

5. RočnÓ sodzbo done zo stovieb no bývonie o ostotné stovby tvorioce
prís|ušenstvo h|ovnej stovby je 0,033 euro (l Sk) zo koŽdý oj zočoIý m2
zostovonej plochy.

ó. SprÓvco done pre stovby no Území obce Ve|'ké Kršteňony, ktoré sÚ
predmetom done zo stovieb, určuje ročnÚ sodzbu done zo stovieb podlo $ l2
ods. 2 zÓkono nos|edovne pre ostotné stovby :

o. 0,398 euro (12,- sk) zo stovby no pÓdohospodórsku produkciu, sk|eníky,
stovby pre vodné hospodórstvo, stovby vyuŽívoné no sk|odovonie
v|ostnej pódohospodórskej produkcie vrótqne stovieb no v|ostnÚ
odministrotívu,

b. 0,099 euro (3,- sk) zQ stovby rekreočných o zóhrodkórskych chót
o domčekov no individuó|nu rekreóciu,

c. 0,099 euro (3,- Sk) zo somostotne stojoce gorÓŽe o somostotné stovby
hromodných goróŽí o stovby určené o|ebo pouŽívoné no tieto Úče|y,
postovené mimo bytových domov,

d. 0,398 euro (l2,- Sk) zo priemyse|né stovby, siovby s|ÚŽioce energetike,
stovby s|ÚŽioce stovebníctvu, stovby vyuŽívoné no sk|odovonie v|ostnej
produkcie vrótone stovieb no v|osinÚ odministrotívu,

e. 0,398 euro (l2,- sk) zo stovby no ostotné podnikonie o no zórobkovÚ
činnosť, sk|odovonie o odministrotívu sÚvisiocu s ostotným podnikoním
o so zÓrobkovou činnosťou,

f. 0,033 euro (1,- Sk) zo ostotné siovby.
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7. Pri viocpod|oŽných stovbóch sprÓVco done UrčUje pre Všetky druhy stovieb
príp|otok zo pod|oŽie 0,033 euro (l,- sk) zq kqŽdé do|šie pod|oŽie okrem
prvého nodzemného podloŽio.

l .

cr.3
Doň z býov

sl
Doňovníkom done z bytov je v|ostník bytu o|ebo nebytového priestoru
o ostotné subjekty, uvedené v $ l3 ods. l zókono.
Ak sÚ byty o|ebo nebytové priestory v spo|uv|osŤníctve vioceých doňovníkov,
doňovníkom done z bytov je koŽdý spo|uv|ostník podlo výšky svojho
spo|uv|ostníckeho podielu. Ak so spo|uv|ostníci dohodnÚ, doňovníkom done z
bytov je jeden z nich o ostoiní spoluv|ostníci zo doň ručio do výšky svojho
spo|uv|ostníckeho podieIu.
Predmetom done z bytov v bytovom dome, v ktorom ospoň jeden byt o|ebo
nebytový priestor nodobud|i do v|ostníctvo fyzické osoby o|ebo próvnické
osoby, sÚ byty o nebytové priestory.
Doň z bytov so vypočíto oko sÚčin zóklodu done o ročnej sodzby done z
bytov.
Zók|odom done z bytov je výmero pod|ohovej p|ochy bytu o|ebo nebytového
priestoru v m2.
Ročnó sodzbo done z bytov je 1 Sk zo koŽdý oj zočotý mz pod|ohovej p|ochy
bytu o nebytového priestoru.

Čl. l
SpoIoěné Usionovenio pre doň z nehnuřel'nosií

sr
Spróvco done určuje, Že no rok 2009 vyrubenó doň z nehnutelnostíu fyzických
osÓb, pokio|'nepresiohne sUmU 20 euro (602,50,- Sk), je sp|otnó do ts dníodo dňa
nadobudnutia právop|atnosti platobného v'ýmeru, najneskÓr však do 31' mája 2009. SprÓvco
done určuje, Že no rok 2009 vyrubenÓ doň z nehnute|'ností u próvnických
osÓb, pokio|' nepresiohne sUmU 200 euro (6 025,- Sk), je sp|otnó do ts dní odo dňa
nadobudnutia právop|atnosti platobného uýmeru, najneskÓr však do 31. mája 2009.
Spróvco done určuje, Že no rok 2009 vyrubenó doň z nehnutelností u fyzických
o próvnických osÓb, pokio|' presiohne sUmU 20 euro (ó02,50,. Sk) u fyz. osÓb
o 200 euro (ó 025,- Sk) u próv. osÓb, je sp|otnó v štyroch rovnomerných
splótkoch, o to:

|.  sp|ótko do 31. mÓjo,
l| .  sp|Ótko do 3l .  jÚ|o,
l|l. sp|ótko do 30. septembro,
lV. splótko do 30. novembro.

t .

2. Podmienky vzniku, zmeny o zóniku doňovó povinnosti uprovuje zÓkon v $ 18
ods. 

'1.

3. Podmienky no vyrubenie done z nehnute|'ností uprovuje zókon v $ i8 ods. 2.

J .

4.

ó .

1 .
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4. Fyzickó osobo o|ebo prÓvnickó osobo V priebehu prís|Ušného zdoňovocieho
obdobio je povinnÓ oznÓmiť spróvcovi done skutočnosti rozhodujÚce pre
vznik o|ebo zónik doňovej povinnosti k doni z nehnutelností o koŽdÚ zmenu
týchto skutočností do 30 dní odo dňo, keď tieto skutočnosti o|ebo ich zmeny
nosioli.

I
t .

s2
Doňové priznonie k doni z nehnuie|'nosií je doňovník povinný podoť obci do
31. jonuóro toho zdoňovocieho obdobio, V ktorom mU vznik|o doňovó
povínnosť pod|o stovu k 1. jonuóru zdoňovocieho obdobio, ok zókon o|ebo
toto všeobecne zÓvozné noriodenie neustonovuje inok, o V ďo|ších
zdoňovocích obdobioch do tohto termínu, |en ok nosto|i zmeny skutočností
rozhodujÚcich no vyrubenie done z nehnute|'ností.
Doňovník je povinný v priznoní uviesť všetky skutočnosti rozhodujÚce no
výpočet done o doň sisÓm vypočítoť.
ostotné podrobnosti, týkojÚce so doňového priznonio k doni z nehnute|'nosti
uprovu jezÓkonv$ l9 .

s3
Znftenie done podlo $ 1 7 ods. 2 o 3zókono so neustonovuje.

t .

Čosť Il l .
Doň zo pso

sr
Predmeiom done zo pso je pes siorší oko ó mesiocov chovoný ýickou
osobou o|ebo próvnickou osobou.
Predmetom done zo pso nie je pes chovoný no vedecké Úče|y o výskumné
Úče|y, pes umiestnený v Útu|ku zvierot, pes so špeció|nym výcvikom, ktorého
v|ostní o|ebo pouŽívo občon s ťoŽkým zdrovotným postihnutím.
Doňovníkom je fyzickó osobo o|ebo próvnickó osobo, ktoró je v|ostníkom pso
o|ebo dŽte|om pso, ok so nedÓ preukózoť, kto pso v|ostní.
Zók|odom done je počet psov.
Sodzbo done je 4 euro (l20,50 Sk) zo koŽdého pso oko|endórny rok utoho
istého doňovníko.
Doňovó povinnosť vznikÓ prvým dňom kolendórneho mesioco nos|edujÚceho
po mesioci, v ktorom so pes sto| predmetom done o zonikó prvým dňom
mesioco nosledujÚceho po mesioci, v ktorom doňovník uŽ nie je v|ostníkom
o|ebo drŽite|om pso.
Doňovník je povinný oznómiť vznik doňovej povinnosti sprÓvcovi done do 30
dní odo dňo vzniku doňovej povinnosti písomným oznómením obci.
Oznómenie musí obsohovoť nojmÓ oznočenie vlostníko ldňiIe|o/ pso menom,
priezviskom o odresou trvo|ého pobytu, oznočenie pso, jeho vek, spÓsob

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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o dótum nodobudnutio, umiestnenie chovného priestoru o|ebo zoriodenio no
chov, v ktorom so pes no Území obce zdrŽiovo, ok so Umiestnenie nezhoduje s
miestom trvo|ého pobytu drŽite|'o pso, tetovocie čís|o o|ebo Údoj o čipovoní
pso, ok ho pes mÓ, druhy vykononých veterinórnych očkovoní

B. Obec vyrubí doň p|oiobným výmerom. VyrubenÓ doň je sp|otnó do l5 dní
odo dňo nodobudnutio prÓvop|otnosti p|otobného výmeru.

9. V db|ších zdoňovocích obdobioch je doň zo zdoňovocie obdobie sp|otnó
bez vyrubenio do 3l. jonuóro prís|ušného zdoňovocieho obdobio.

l0. Ak doňovó povinnosť zonikne v priebehu zdoňovocieho obdobio o doňovník
oznómi tÚto skuiočnosť spróvcovi done do 30 dní odo dňo zóniku doňovej
povinnosti, spróvco done vróti pomernÚ čosť done zo zostóvojÚce mesioce
zdoňovocieho obdobio, zo kŤoré bo|o doň zop|otenó. Nórok no vrÓtenie
pomernej čosti done zonikÓ, ok doňovník v uvedenej |ehoie zónik doňovej
povinnosti neoznómi.

l l. Doň zo pso so vyberó v hotovosti do pok|odne obecného Úrodu.

t .

čosť lV.
Doň zo užívonie verejného prieslronsfuo

sr
Predmetom done zo vŽívonie verejného priestronstvo je osobitné uŽívonie
verejného priestronstvo.
Verejným priesironsivom no Úče|y tohto noriodenio sÚ verejnosti prístupné
pozemky Vo v|ostníctve obce. Verejným priestronstvom no Úče|y tohto
noriodenio nie sÚ pozemky, ktoré obec prenojo|o pod|b osobitného zókono.
osobitným uŽívoním verejného priestronstvo 5o pod|o tohto noriodenio
rozumie:
o) umiestnenie zoriodenio vhodného no poskytovonie sluŽieb,
b) umiestnenie stovebného zoriodenio, predojného zoriodenio, zoriodenio

cirkusu, |unoporku o iných otrokcií,
c) umiestneniesk|ódky,
d) trvo|é porkovonie vozid|o mimo stróŽeného porkovisko.
Doňovníkom je fyzickó osobo o|ebo próvnickÓ osobo, ktoró verejné
priestronsivo uŽívc.
Zók|odom done zo uŽívonie verejného priestronstvo je výmero uŽívoného
priestronstvo v m2.
Sodzbo done zo vŽívqnie verejného priestronsŤvo je 0,099 euro (3,- Sk) zo
koŽdý oj zočotý mz osobitne uŽívoného verejného priestronstvo o zo koŽdý oj
zočotý deň.
Doňovó povinnosť vznikó zočotím osobitného uŽívonio verejného priestronstvo
o zonikó ukončením osobitného uŽívonio verejného priestronstvo. Doňovník je
povinný oznÓmiť svoj zómer osobitného uŽívonio verejného priestronstvo
spróvcovi done, nojneskÓr v deň vzniku doňovej povinnosti. obec vyrubídoň
p|otobným výmerom. Vyrubenó doň je splotnó do 15 dní odo dňo
nodobudnutio próvop|otnosti p|otobného výmeru.
Ak doňovó povinnosť zonikne o doňovník oznÓmi tÚto skutočnosť spróvcovi
done do 30 dní odo dňo zóniku doňovej povinnosti, spróvco done vróti
pomernÚ čosť done zo zostóvojÚce dni, zo ktoré bolo doň zoplotenó. NÓrok

7.

2.

3.

4.

5.

6.
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no Vrótenie pomernej čosti done zonikÓ, ok doňovník v uvedenej |ehote zónik
doňovej povinnosti neoznÓmi.

8. Doňovník je povinný oh|ósiť obci bezodk|odne koŽdÚ skutočnosť, ktoró mó
o|ebo mÓŽe moť vp|yv no výšku stonovenej, resp. zop|otenej done, tieŽ
skutočnosli, Že osobitné uŽívonie verejného priestronstvo skonči|o o verejné
priestronstvo bo|o uvedené do pÓvodného stovu.

9. Doň je sp|otnÓ :
o) jednorÓzovo v hotovosti do pok|odne obce no obecnom Úrode, pri

dobe uŽívonio verejného priestronstvo do l5 dní, pri oh|osovoní vzniku
pop|otkovej povinnosti, do pok|odne obce no obecnom Úrode,

b) pri dobe uŽívonio verejného priestronstvo d|hšie oko l5 dní týŽdennými
o|ebo mesočnými sp|ÓŤkomi, pričom termín o spÓsob sp|Ótok určí
poverený zomestnonec spróvcu done pri oh|ósení vzniku doňovej
povinnosti doňovníkom.

Čosť lV.
Doň zo nevýherné hrocie príshoje

sr
,|. Predmetom done zo nevýherné hrocie prístroje sÚ hrocie prístroje, ktoré so

spÚšťojÚ olebo prevódzkujÚ za odp|otu, pričom tieto hrocie prísŤroje
nevydóvojÚ peňoŽnÚ výhru o sÚ prevódzkovoné v priestoroch prístupných
verejnosti (db|ej len'.nevýherné hrocie prístroje'').

2. Nevýherné hrocie prístroje sÚ :
o) e|ektronické prísiroje no počítočové hry,
b) mechonické prístroje, e|ektronické prístroje, outomoiy o iné zoriodenio no

zóbovné hry.
3. Doňovníkom je fyzickó osobo o|ebo prÓvnickó osobo, ktoró nevýherné hrocie

prísŤroje prevódzkuje.

s2
l. Zók|odom done je počet nevýherných hrocích prístrojov.
2. Sodzbu done určuje obec no sUmU 20 euro (ó02,50 Sk) zo jeden nevýherný

hrocíprístroj o ko|endÓrny rok.
3. Doňovó povinnosť vznikó dňom zočotio prevódzkovonio nevýherných hrocích

prístrojov o zonikó dňom skončenio ich prevódzkovonio.

s3
l. Doňovník je povinný písomne oznómiť vznik doňovej povinnosti spróvcovi

done do 30 dní od vzniku doňovej povinnosti. obec vyrubí doň p|otobným
výmerom. Vyrubenó doň je sp|otnó do l5 dní odo dňo nodobudnutio
próvop|otnosti p|otobného výmeru.

1. V db|ších zdoňovocích obdobioch je doň no zdoňovocie obdobie sp|otnÓ
bez vyrubenio do 3l. jonuóro tohto zdoňovocieho obdobio.

2. Ak doňovÓ povinnosť zonikne v priebehu zdoňovocieho obdobio o doňovník
to oznómi spróvcovi done nojneskÓr do 30 dní odo dňo zóniku doňovej
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poviňnosti, obec oko sprÓvco done vróti pomernÚ Čosť done zo zostóVojÚce
dnizdoňovocieho obdobio, zo ktoré bo|o doň zop|otenó.

čosť V.
Miestny poplotok zo komunó|ne odpody o drobné stovebné odpody

s1
Miestny pop|otok zo komunó|ne odpody o drobné stovebné odpodY /ďo|ej

|en ,,pop|otok../ so p|otí zo komunó|ne odpody okrem e|ektroodpodov o drobné
stovebné odpody, ktoré vznikojÚ no Územíobce Velké Kršteňony.

t .

s2
Ak ďo|ej nie je ustonovené inok, pop|otok p|oiípop|otník, ktoým je

o) fyzickó osobo, ktorÓ mÓ v obci trvo|ý pobyt o|ebo prechodný
pobyt o|ebo ktorÓ je no Území obce opróvnenó uŽívoť o|ebo
uŽívo byt, nebytový priestor, pozemnÚ stovbu o|ebo jej čosť,
o|ebo objekt, ktoý nie je stovbou, o|ebo zóhrodu, vinicu,
ovocný sod, trvo|ý tróvny porost no iný Úče| oko no
podnikonie, pozemok V zostovonom Území obce okrem
|esného pozemku o pozemku, ktoý je evidovoný v koiostri
nehnute|hostí oko vodnÓ p|ocho( ďo|ej |en ' 'nehnUte|'nosf' ' 

),
b) próvnickó osobo, ktoró je opróvnenó uŽívoť o|ebo uŽívc

nehnute|'nosť nochÓdzojÚcu so no Území obce no iný Úče| oko
no podnikonie,

c) podnikotel ktoý je opróvnený uŽívoť o|ebo vŽívo nehnutelnosť
nochódzojÚcu so no Území obce no Úče| podnikonio.

Ak mó osobo pod|o odseku 1 písm. o) v obci sÚčosne trvo|ý pobyt o
prechodný pobyt, pop|otok p|oií ibo z dÓvodu trvo|ého pobytu. Ak mó osobo
podlo odséku l písm. o) v obci trvo|ý pobyt olebo prechodný pobyt o
sÚčosne je opróvnenó uŽívoť o|ebo uťtvo nehnutelnosť no iný Úče| oko no
podnikonie, pop|otok p|otí ibo z dÓvodu trvo|ého pobytu olebo prechodného
pobytu. To nep|otí, ok so no pop|otníko vzťohuje mnobtvový zber v prís|ušnej
čosti obce.
Pop|otníkom nie je osobo, ktorej opróvnenie uŽívoť nehnutelnosť vyplývo z
povohy próvneho vzťohu s pop|otníkom pod|b odseku l, ok no jeho zók|ode

o) uŽívo priestory nehnuteťnosti vyhrodené no prechodné
ubytovonie v zoriodení no to určenom,

b) je hospito|izovonó v zoriodení poskytujÚcom s|uŽby zdrovotnej
storostlivosti,

c) uŽívo z dÓvodu p|nenio povinností vyp|ývojÚcich z
procovnoprÓvneho vzťohu o|ebo iného obdobného vzťohu s
pop|otníkom nehnute|nosť, ktorÚ mó próvo uŽívoť o|ebo ju
uŽívcl oj pop|otník, o|ebo

d) v nehnutelnosti, ktorÚ mÓ pop|otník próvo uŽívoť o|ebo ju uŽívo,
vykonÓvo pre pop|otníko próce o|ebo mu poskytuje iné s|uŽby
v rÓmci výkonu svojej činnosti o pri tejto činnosti produkuje |en
komunó|ne odpody o|ebo drobné stovebné odpody.

2.

3.



Všeobecne závárcé nariadenie obce Velké Kršteňany č.412008 z28.11.2008 o miestrych
daniach a miesfurom poplatku za komuná]rre odpady a drobné stavebné odpady.

4. Pop|otok od pop|otníko v Usionovenej výške pre obec Vyberó o zo Vybroný
pop|otok ručí

vlostník nehnute|nosti; ok je nehnutelnosť v spo|uv|ostníctve
vioceých spo|uv|ostníkov o|ebo ok ide o bytový dom,
pop|otok vyberó o zo vybroný pop|otok ručí zósÍupco olebo
spróvco určený spo|uv|ostníkmi, ok s výberom pop|otku
zóstupco o|ebo spróvco sÚh|osí,
spróvco, ok je v|ostníkom nehnutelnosti štÓt, vyšší Územný ce|ok
olebo obec (dblej len "plotitel").

l .

s3
P|otite|'o pop|otník so mÓŽu písomne dohodnÚť, Že pop|otok obci odvedie
priomo poplotník; zo odvedenie poplotku obci ručí p|otite|'.
Ak viocero pop|otníkov podlo odseku i písm. o) Žlje v spo|očnej domócnosti,
p|nenie povinností pop|otníko mÓŽe zo ostotných č|enov tejto domÓcnosti no
sebo prevzioť jeden z nich. Zo pop|otníko, ktoý nie je spÓsobi|ý no próvne
Úkony v p|nom rozsohu, p|ní povinnosti pop|otníko jeho zókonný zóstupco,
prípodne opotrovník. Povinnosti pop|otníko nesmie za iného prevzioť o|ebo
p|niť osobo, kioró so d|hodobo zdrŽiovo mimo Územio S|ovenskej repub|iky
o|ebo je nezvestnó. Tieto skutočnosti, oko oj ich zmeny je osobo, ktorÓ zo
iného p|ní povinnosti pop|otníko, povinnó oznómiť obci.
Pop|otkovó povinnosť vznikó dňom, ktoým nostone skutočnosť uvedenó v
odseku 2.
Kecže v obci nie je zovedený mnoŽstvový zber sodzbo pop|otku je vo výške
0,02 euro (0,ó0 sk) no osobu o ko|endórny deň.
Pop|otok vyrubí obec p|otobným výmerom.
Pop|otník je povinný do jedného mesioco odo dňo vzniku povinnosti p|otiť
pop|otok odo dňo, ked' nosto|o skutočnosť, ktoró mó vp|yv no zónik
pop|otkovej povinnosti, oko oj od skončenio obdobio určeného obcou, zo
ktoré p|otil poplotok, v prípode ok došlo k zmene uŽ oh|ósených Údojov,
oh|Ósiť obcisvoje meno, priezvisko, dótum norodenio, odresu trvo|ého pobytu,
odresu prechodného pobytu, ok je pop|otníkom osobo podlo odseku 1 písm.
b/ o|ebo písm. c/ tohto ustonovenio nÓzov o|ebo obchodné meno, síd|o
o|ebo miesto podnikonio, identifikočné čís|o o Údoje o Úrodnej regístrÓcií
pred|oŽením originó|u o|ebo Úrodne overenej kópie výpisu z obchodného
registro, Žvnostenského |istu o|ebo iného Úrodného rozhodnutio, oprÓvneného
k vykonóvoniu podnikote|skej o|ebo inej ekonomickej činnosti, nie storšej oko
tri mesioce.
MoŽnosť zmiernenio oIebo odstrónenio tvrdosti zókono V jednot|ivých
prípodoch so neustonovuje.

Čosť Vl.
Zóverečné ustonovenio

l. Pokio|' niektoré ustonovenie tohto všeobecne zóvÓzného noriodenio
neuprovuje Úp|ne o|ebo V ce|osti niektoré próvo o povinnosti z neho
vyp|ývojÚce o|ebo s ním sÚvisioce, sprovuje so no ich Úprovu prís|ušné
ustonovenie zÓkono č. 582/2004 o miestnych donioch o miestnom pop|otku
zo komunó|ne odpody o drobné siovebné odpody v znení neskorších

o)

b)

2.

3.

4.

5.
ó .

7.
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predpisov, prípode iných všeobecne zÓvozných próVnych predpisov,
p|otných v S|ovenskej repub|ike olebo Úprovy próVo Európskej Únie o|ebo
medzinórodnej zm|uvy rotifikovonej o vyhlósenej spÓsobom ustonoveným
zókonom.

2. Pokio|'niektoré ustonovenie tohto všeobecne zóvÓzného noriodenio so stone
nep|otným olebo je v rozpore so všeobecne zÓvozným próvnym predpisom,
p|otným v S|ovenskej repub|ike o|ebo Úprovou próvo Európskej Únie o|ebo
medzinÓrodnou zm|uvou rotifikovonou o vyh|ósenou spÓsobom ustonoveným
zÓkonom, vzťohuje so no Úprovu vzťohu postihnutého nep|otnosťou o|ebo
opísoným rozporom prís|ušné obsohom nojb|iXie ustonovenie zókono
č.58212004 o miestnych donioch o miestnom poplotku zo komunó|ne odpody
o drobné stovebné odpody v znení neskorších predpisov, prípode iných
všeobecne zóvozných próvnych predpisov, p|otných v S|ovenskej repub|ike
o|ebo Úprovy próvo Európskej Únie o|ebo medzinórodnej zmluvy rotifikovonej
o vyh|Ósenej spÓsobom ustonoveným zÓkonom.

3. Dňom Účinnosti tohto všeobecne zóvÓzného noriodenio so ruší všeobecne
zóvÓzné noriodenie Č. 1 l2o07 zo dňo 30. ] l .2007.

4. obecné zostupitehtvo obce Velké Kršteňony so no tomto všeobecne
zÓvÓznom noriodení no rok 2009 uznies|o dňo 28.l l.2008.

5. Toto noriodenie nodobÚdo Účinnosť l. jonuóro 2009.

MoriÓn Stoňo
storosŤo obce

Ve|'ké Kršteňony dňo 28.l l. 2008
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