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Doplnok č.2

Všeobecne záväzného nariadenia

obce Rohov

č.  2  /2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady

Návrh doplnku vyvesený na úradnej tabuli obce Rohov: 27. novembra 2019

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu doplnku: 7. novembra 2019 (vrátane)

Doručené pripomienky k doplnku (počet):  

Doplnok schválený OZ obce Rohov dňa : 

Schválený doplnok vyvesený na úradnej tabuli obce Rohov dňa:: 

Doplnok nadobúda účinnosť : 1. 1. 2019
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Obec Rohov v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990Zb. o

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) vydáva pre

územie obce Rohov tento doplnok Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohov č. 2/2015 o miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa dopĺňa a mení takto:

ČLÁNOK 0

Spôsoby zberu komunálneho odpadu

Na zber sú využívané výlučne zberné nádoby a igelitové vrecia dodané TS

mesta Senica (ďalej len „TS“). Zberná nádoba musí byť označená nálepkou, ktorá

zodpovedá frekvencii jej vývozu: žltá nálepka pre vývoz 26 x /rok a ružová 12 x /rok.

Nálepku získa občan na obecnom úrade proti podpisu a nalepí si ju na na zbernú

nádobu. Igelitové vrece žltej farby musí byť označené logom TS. Zberné nádoby bez

nálepky,  alebo  neoriginálne  vrecia  (inej  farby  alebo  bez  loga)  TS  nebudú

spracované a odvezené.

Zbernú  nádobu požadovaného  objemu  získa  poplatník  od  obce,  ktorej

zároveň oznámi aj požadovanú frekvenciu vývozu. Veľkosť nádoby alebo frekvenciu

vývozu môže poplatník zo závažného dôvodu zmeniť ohlásením svojej požiadavky

na obecnom úrade aj počas roku, vždy od začiatku nasledujúceho štvrťroku a to

maximálne 2x za rok.

Igelitové vrecia sú určené pre poplatníkov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt

a využívajú nehnuteľnosť len sezónne, alebo pre občanov s trvalým pobytom, ktorí

jednorázovo  potrebujú  odovzdať  väčšie  množstvo  zmesového  odpadu.  Vrecia  si

môže poplatník v požadovanom množstve  zakúpiť v úradných hodinách na OU a

budú TS spracované pri každom zvoze odpadu. Vrecia budú odvezené celé, nielen

vysypané, preto sa každé vrece dá použiť len jeden raz.

ČLÁNOK I

Sadzba poplatku za zmesový komunálny odpad

Na území  obec  Rohov  sa  uplatňuje  množstvový zber  zmesového  komunálneho

odpadu. Sadzba poplatku za jeden dm3 komunálnych odpadov je stanovená podľa
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tabuľky  č.  1.  a  tabuľky  č.2. Pri  využívaní  zberných  nádob  obec  určuje  poplatok

poplatníkovi ako súčin objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva, frekvencie

vývozov za rok a poplatku za 1dm3 odpadu. Pri používaní plastového vreca obec

určuje poplatok poplatníkovi ako  súčin objemu plastového vreca a poplatku za

1dm3 odpadu.

Tabuľka č.1:  Poplatok podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozu

Objem zbernej nádoby
 v dm3

Frekvencia vývozov za
rok

Poplatok za
za 1dm3 v €

Poplatok
za rok v €

80
26 0,0362 75,23

12 0,0354 33,95

110,120, 140
26 0,0253 92,11

12 0,0250 42,08

240
26 0,0219 136,47

12 0,0218 62,84

1100 52 0,0161 829,99

Tabuľka č.2:  Poplatok za plastové vrece

Plastové vrece Poplatok za za 1dm3 v € Poplatok
za 1 vrece v €

120 dm3 0,0250 3,00

Ak viacero poplatníkov užíva spoločnú zbernú nádobu, nájomca nádoby písomne

ohlási obci podiel na užívaní nádoby.

Článok IIa

Spôsob odovzdania drobného stavebného a veľkoobjemového  odpadu

Drobný stavebný odpad alebo veľkoobjemový odpad môže poplatník odovzdať tromi

spôsobmi:

1. Odvezie odpad do Zberného dvora v Senici. Tam nahlási svoje meno a bydlisko

a následne bude ním privezený odpad zvážený a odobraný.

2. Odvezie odpad priamo na skládku v  Jablonici.  Tam bude odpad pracovníkmi

skládky zvážený a odobraný. 

3. Nahlási  na  obecný  úrad,  že  chce  odovzdať  drobný  stavebný  odpad  alebo

objemový odpad. V dohodnutom čase ho privezie do zberného dvora, kde bude

za  prítomnosti  určeného  pracovníka  určená  jeho  hmotnosť.  Veľkoobjemový
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odpad  je  poplatník  povinný  rozobrať  na  súčasti  tak,  aby  zabral  čo  najmenej

miesta  (rozobrať  skrine,  postele…).  Následne  bude  odpad  uložený  do

veľkoobjemového kontajnera.

Článok IIb

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad a objemový odpad

1. Ak  poplatník  odvezie  drobný  stavebný  odpad  alebo  objemový  odpad  do

Zberného dvora v Senici, technické služby vypočítajú poplatok za jeho odobratie

a skládkovanie a vyfaktúrujú ho obci  Rohov. Obec určenú sumu TS uhradí a

následne  ju  vyfaktúruje  poplatníkovi,  ktorý  odpad  odovzdal.  Poplatník   môže

požadovanú sumu zaplatiť do pokladne obce alebo prevodom na jej účet.

2. Ak poplatník odvezie  drobný stavebný odpad alebo objemový odpad priamo na

skládku v Jablonici,  pracovníci  skládky mu vypočítajú poplatok za uloženie na

skládku, ktorý ihneď na mieste uhradí.

3. Ak poplatník odvezie drobný stavebný odpad alebo objemový odpad do zberného

dvora v obci Rohov, na základe jeho hmotnosti bude vypočítaný poplatok, ktorý

uhradí  do  pokladne  obce  alebo  prevodom  na  jej  účet.  Poplatok  za  100kg

drobného  stavebného  odpadu  je  stanovený  na  6,4€,  poplatok  za  100kg

veľkoobjemového odpadu je stanovený na 1,4€

Článok IV

Vyrúbenie poplatku a splatnosť

Poplatok obec vyrubuje pri využívaní zberných nádob každoročne rozhodnutím na

celé zdaňovacie obdobie. 

1. Vyrubený poplatok  je splatný do 30. novembra príslušného roku.

2. Správca dane určuje platenie poplatku nasledovne:

a) jednorázovo do sumy 45€.

b) v štyroch rovnakých splátkach: 

• prvá splátka poplatku je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti

rozhodnutia, 

• druhá splátka do 30. júna príslušného roku, 

• tretia splátka do 30. septembra príslušného roku,

• štvrtá splátka do 30. novembra  príslušného roku.

3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, je poplatník
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povinný  bezodkladne  to  písomne  oznámiť  obci.  Obec  vyrubí  pomernú  časť

poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca

príslušného zdaňovacieho obdobia. 

4. Poplatník zaplatí poplatok správcovi dane - obci Rohov týmito spôsobmi:

a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Rohove

b) poštovou poukážkou,

c) prevodným príkazom na účet obce Rohov. 

Pri využívaní igelitových vriec zaplatí poplatník sumu vo výške, rovnajúcej sa súčinu

počtu zakúpených vriec x poplatok za jedno vrece.

Článok V

Záverečné ustanovenia

Tento  doplnok  č.2  všeobecne  záväzného  nariadenie  č.  2/2015  schválilo  obecné

zastupiteľstvo obce Rohov  na svojom zasadnutí dňa  …………….  uznesením č. …./

2019.

Tento doplnok všeobecne záväzného nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od

jeho vyhlásenia. 

V Rohove   dňa ……………………………….

………………………………………………………..
Mgr. Roman Ravas - starosta obce Rohov

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020
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