Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach v súlade s § 6 ods. l a podľa ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Zb.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
obce R a b č i c e
č. 4/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Čl. I
Predmet úpravy
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením obec Rabčice, ako správca dane v zmysle §
2, ods. 2, zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon“/
určuje od 1. januára 2015 pre územie obce Rabčice sadzby a ďalšie náležitosti miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/.
2. Toto nariadenie vymedzuje aj práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb,
občanov, správcov nehnuteľností a ostatných pôvodcov komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov vo vzťahu k poplatku.
Čl. II
Správa poplatku
1. Správcom poplatku je obec Rabčice a správu poplatku vykonáva Obecný úrad v Rabčiciach
/ďalej len „obec“ alebo „správca“/.
2. Obec ustanovila, že spoplatňovacím obdobím je kalendárny rok a zaviedla pre vybraných
poplatníkov /právnické osoby/ na území obce Rabčice množstvový zber odpadov.
3. Pre poplatníkov – fyzické osoby, pre ktoré nie je zavedený množstvový zber určuje
paušálny poplatok, ktorý sa vyráta ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní
/365 dni/, počas ktorých poplatník nehnuteľnosť v obci užíva.
Čl. III
Sadzby poplatku a určenie poplatku
1.Obec Rabčice pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný
pobyt, alebo ktorá na území obce je oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor,
stavbu, objekt alebo pozemok na iný účel ako na podnikanie, určuje sadzby poplatku:
0,044 €/1 osoba/1 deň
Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby, počtu osôb a počtu kalendárnych dní, za ktoré sa
určuje poplatok. /0,044 € x 1 osoba x 365 dní = 16,06 € = 16 €/1osoba ročne
2. Obec pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt a
ktorá na území k.ú. Rabčice vlastní chatu, alebo chalupu na individuálnu rekreáciu, určuje

sadzbu poplatku:
0,05 €/ deň - na obdobie 90 dní /2 mesiace letných prázdnin a 1
mesiac zimných prázdnin/ počas ktorých sa predpokladá užívanie rekreačnej chaty, chalupy
bez ohľadu na počet rekreantov
Príklad výpočtu: 0,05 x 90 dní = 4,5 €/ 1 chata, chalupa/ročne
3. Obec Rabčice určuje množstvový spôsob zberu komunálneho odpadu pre právnické
osoby a podnikateľov a určuje nasledovné sadzby :
0,015 €/liter pre 110 litrovú KUKA nádobu
45 vývozov ročne
výpočet: 0,015 € x 110 litr. x 45 vývozov ročne = 74,25 € t.j.
74 €/1 KUKA nádoba ročne
veľkoobjemový kontajner
sadzba 0,02 €/ 1liter
/VOK = 7000 l /príkl. 0,02 x 7000 = 140 € /1 VOK /1 vývoz
vývoz jednotlivo podľa dohody, prípadne potreby
Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby, objemu nádoby, frekvencie odvozov a počtu nádob.
Čl. IV
Platenie poplatku
1.Poplatok vyrúbi správca poplatku každoročne rozhodnutím na príslušný kalendárny rok.
Poplatok sa platí naraz a v celej výške v termíne stanovenom vo výmere. Ak celková ročná
výška poplatku stanovená podľa čl. III ods. l je viac ako 17 €, správca stanoví platenie v
dvoch rovnakých splátkach a ak je vyššia ako 33 €, v štyroch rovnakých splátkach.
Ak je celková výška poplatku určená podľa čl. III ods. 3 vyššia ako 332 € správca určí
jeho platenie v štyroch rovnakých splátkach. Termíny splatnosti jednotlivých splátok sa
stanovujú nasledovne:
1. splátka 15 dní po doručení rozhodnutia
2. splátka 30. jún
3. splátka 30. september
4. splátka 30. november
Pri platení v dvoch rovnakých splátkach sa použije prvý a tretí termín.
2. Poplatok sa platí na účet obce – správcu poplatku prevodným príkazom, inkasným
príkazom SIPO poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu
v Rabčiciach najneskôr v lehote splatnosti, ktorá je uvedená na rozhodnutí. V prípadoch
bezhotovostnej úhrady je platiteľ povinný uviesť aj identifikačné symboly podľa rozhodnutia.
3.Ak poplatník neposkytne potrebné údaje pre stanovenie poplatku, správca vyrúbi poplatok
podľa jemu známych údajov v čase vydania rozhodnutia.
Čl. V
Zníženie, alebo odpustenie poplatku
1.Správca poplatok odpustí na základe žiadosti a po predložení dokladov za osoby, ktoré sa
viac ako 90 dní nepretržite zdržujú v zahraničí. /Platná pracovná zmluva, prípadne doklad
o ubytovaní, prípadne o pobyte v zahraničí/.
2. Správca poplatok odpustí na základe žiadosti a po predložení dokladov aj za osoby, ktoré
sa viac ako 90 dní nepretržite zdržiavajú na inej adrese /musia však doložiť doklad, že tento

poplatok si zaplatili v mieste iného pobytu/. Ide o fyzické osoby s trvalým pobytom v obci
Rabčice, ktoré sú na prechodnom pobyte prihlásené inde a obývajú byt v mieste tohto pobytu.
V nájomnej, prípadne inej zmluve o prenajatom byte, ubytovni však musí byť vyslovene
formulka o platení poplatku za komunálny odpad.
3.Správca môže poplatníkom, ktorí nemajú nedoplatky na daniach znížiť poplatok :
a/ študentom študujúcim mimo obce /netýka sa študentov dochádzajúcich domov denne/
o 50 % sadzby po predložení potvrdenia o štúdiu, prípadne o ubytovaní v internáte.
b/ fyzickej osobe staršej ako 62 rokov, pokiaľ nežije v spoločnej domácnosti s inou osobou,
ktorá je zárobkovo činná vo výške 50 % sadzby.
c/ držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne držiteľovi
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom vo výške 50 %
sadzby po predložení preukazu
Čl. VI
Ohlásenie, uplatnenie úľavy a zníženie poplatku
1. Poplatník je povinný ohlásiť správcovi poplatku na Obecný úrad v Rabčiciach najneskôr
do jedného mesiaca vznik, zánik, alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ako aj zmenu
všetkých skutočností, ovplyvňujúcich výšku poplatku spolu s potrebnými dokladmi.
2. Žiadosť o poskytnutie celoročnej úľavy s preukázateľnými dokladmi je možné podať na
Obecný úrad najneskôr do 31. januára príslušného roka.
3. Úľavu si poplatník písomnou žiadosťou uplatňuje spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú
zníženie, alebo odpustenie poplatku. Správca určuje za uznateľné nasledovné doklady
s uvedením doby platnosti u osôb pracujúcich v zahraničí :
a/ potvrdenie zamestnávateľa, alebo predloženie pracovnej zmluvy, prípadne potvrdenie
agentúry, ktorá prácu sprostredkovala.
b/ potvrdenie o návšteve školy v zahraničí
c/ potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí v zahraničí
Všetky tieto doklady musia byť predložené v origináli a tiež preložené /nemusí byť úradne
overený preklad/
u študentov požadujúcich zníženie je potrebné predložiť :
d/ potvrdenie o návšteve školy mimo obce, prípadne potvrdenie o ubytovaní poplatníka
V ostatných prípadoch:
e/ potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby z príslušného obecného úradu
a súčasne potvrdenie, že si poplatok zaplatil v príslušnom mieste
f/ potvrdenie o ústavnom liečení, alebo dlhodobej hospitalizácií /viac ako 90 dní nepretržite
g/ čestné prehlásenie s dodatkom o právnych dôsledkoch pri nesprávnych údajoch namiesto
dokladov podľa a/ až c/, ak nie je možné predložiť potvrdenie s uvedením dôvodu
nemožnosti získať platné potvrdenie.
Čl. X
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon o miestnych daniach č. 582/2004 a zák. 563/2009 o správe daní a poplatkov
v platnom znení.
2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady zo dňa 14.11.2013 pod č. 2/2013.

3. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady schválili poslanci Obecného zastupiteľstva v Rabčiciach
na svojom zasadnutí 12. decembra 2014 .
4. Platnosť a účinnosť toto VZN č. 4/2014 nadobudne 1. januára 2015
V Rabčiciach 14.12.2014

S l o v í k Jozef
starosta obce

VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady bolo
zverejnené na stránke www.rabcice.sk a vyvesené na obecnej tabuli dňa 14.12.2014
Zvesené z obecnej tabule :

