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§1
Úvodné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Geči podľa §11 ods. 4 písm. d/ a g/ zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o ,
že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
zavádza poplatok s účinnosťou od 1.januára 2016.
2. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce Geča
§2
Poplatník
1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá ma v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, alebo prípadne inú
nehnuteľnosť evidovanú v katastri nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorý je oprávnený užívať a užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo
nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi.
Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca dane. Ak je
vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero
poplatníkov, môže za ostatných členov tejto domácnosti plnenie povinnosti na seba
prevziať jeden z nich.
§3
Sadzby poplatku a určenie poplatku za komunálne odpady
Sadzba poplatku je:
1. Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1 písm. a) 0,04 € na osobu a kalendárny deň
2. Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1 písm. b) 0,04 € na zamestnanca a kalendárny deň
3. Pre poplatníka uvedeného v § 2 ods.1 písm. c)
a) 0,04 € na zamestnanca a kalendárny deň
b) 0,04 € za miesto (určené na poskytovanie služieb) a kalendárny deň pre podnikateľa
(fyzická alebo právnická osoba), ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci
poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby
4. Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
je 0,030 €.
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§4
Množstvový zber
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 Geča určí poplatok pri množstvovom zbere vážiacim spôsobom ako súčin
aktuálnej ceny za zneškodnenie odpadu a množstvom zmesových odpadov.
3. 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.
§5
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1. Správca poplatok odpustí na základe žiadosti a dokladov
- za študentov študujúcich mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom v mieste štúdia
(resp. s ubytovaním na internáte)
- za osoby, ktoré pracujú v SR mimo trvalého bydliska vo vzdialenosti viac ako
100 km od miesta trvalého pobytu.
- za osoby, ktoré sa celé spoplatňovacie obdobie nepretržite zdržujú v zahraničí –
z dôvodu pobytu, štúdia alebo práce.
§6
Ohlásenie, uplatnenie úľavy a zníženia poplatku
1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali. Správca dane vráti
na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla
povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia. Nárok na vrátenie pomernej
časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti
neoznámi.
2. Úľavu si poplatník písomnou žiadosťou uplatňuje spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku. Správca dane určuje za uznateľné doklady
s uvedením doby platnosti alebo pôsobenia:
a) potvrdenie cudzineckej polície príslušného štátu súčasne s potvrdením
zamestnávateľa alebo odberateľa práce, služby alebo s potvrdením agentúry
b) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí
c) potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí
v zahraničí
d) potvrdenie poisťovne, že osoba je zdravotne poistená pre pobyt v cudzine
e) potvrdenie o návšteve školy mimo obce súčasne s potvrdením o ubytovaní
poplatníka, ktorý študuje vo vzdialenosti menej ako 100 km od Geče, ostatní iba
potvrdenie o návšteve školy,
f) potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby z príslušného obecného úradu

g) čestné prehlásenie s dodatkom o právnych dôsledkoch pri nesprávnych údajoch
namiesto dokladov podľa a) až d), ak nie je možné predložiť potvrdenie s uvedením
dôvodu nemožnosti získať platné potvrdenie.
§7
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie poplatku, jeho správneho
platenia a včasného poukazovania vykonáva správca poplatku.
2. Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú osobitné predpisy.¹
§8
Záverečné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo obce Geča sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o miestnych daniach uznieslo dňa 14.12.2015 Uznesením č. 84/2015.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN ruší sa VZN č. 4/2012
o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§9
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. januáru 2016
Ustanovenie § 3 (sadzba poplatku ) ods. 4 tohto nariadenia sa od 1. januára 2016 do 30. júna 2016
neuplatňuje.

––––––––––––––––––––––––––––¹Zákon č.582/2005 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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