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Obecné zastupiteľstvo v Mudrovciach na základe § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s  ustanoveniami § 77 ods. 5, § 79 ods.
2, § 83 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení.

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE

 č. 02/2019

o nakladaní  s komunálnymi  odpadmi  a s drobnými  stavebnými  odpadmi 

na území obce M U D R O V C E



Článok  1

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Mudrovciach podľa § 11 ods.4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá a určuje s účinnosťou 
od  1.1.2019  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok  2

Predmet poplatku

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za 
komunálne odpady okrem elektro odpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Článok 3

Miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady

1.   Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2.        Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická  osoba,  ktorá  má   v  obci  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt  alebo ktorá je  na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo  jej časť,  alebo
objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu,   vinicu,  ovocný   sad,  trvalý   trávny porast na iný účel
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce  okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý
je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
/ fyzická osoba- vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti ( záhradkár-chalupár-bez TP)
b) právnická  osoba,  ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území  obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania.

3.         Ak má osoba podľa odseku  2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt,
poplatok   platí  iba   z  dôvodu   trvalého  pobytu.  Ak   má  osoba  podľa  odseku   2  písm.  a)  tohto
ustanovenia v obci  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať  alebo užíva
nehnuteľnosť  na iný  účel ako  na podnikanie,  poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.

4.            Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a/ vlastník nehnuteľnosti, ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  alebo  ak
ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo správca určený
spoluvlastníkmi,  ak  s  výberom poplatku  zástupca  alebo   správca  súhlasí;   ak  nedošlo   k  určeniu
zástupcu alebo správcu, obec  určí spomedzi vlastníkov  alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok
pre obec vyberie,



b/  správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").
Platiteľ  a  poplatník  sa  môžu  písomne  dohodnúť,  že  poplatok  obci   odvedie  priamo  poplatník;  za
odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ.

Článok  4

Množstvový zber

1.       Obec Mudrovce nemá zavedený  množstvový zber       

Článok  5

Sadzba miestneho poplatku za  DSO

      Sadzba poplatku  za kilogram drobných stavebných odpadkov bez obsahu škodlivín sa
určuje vo výške   0,040 €

Sadzba poplatku komunálneho odpadu je:

* 15,00  €  na  jednu osobu na  jeden kalendárny rok  pre fyzické osoby a právnické osoby
                   (0,0411 € za jeden deň)

1..        Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa,
keď nastala skutočnosť,  ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej   povinnosti,  ako  aj  od  skončenia
obdobia  určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov,
ohlásiť obci:
a/ svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu
(ďalej  len "identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  odseku 2 písm. b) alebo písm. c)
tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania,  identifikačné číslo
(IČO),
b/ identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  neho  plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona
o miestnych daniach,

2.        Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. 
   

3.       Obec poplatok odpusti poplatníkovi, ktorí sa zdržiava dlhodobo v zahraničí  alebo mimo bydliska 
na základe písomnej žiadosti. O schválení žiadosti rozhoduje starostka obce 

4.        Poplatok sa určuje na obdobie na jeden rok .

Nakladanie s komunálnymi odpadmi

1. Za nakladanie s komunálnym odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom a  drobným stavebným
odpadom, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. 

   Komunálny odpad a jeho druhy:
   V zmysle  Vyhlášky MŽP SR c.  283/2001 Zb.  z.,  ktorou sa ustanovuje  Katalóg odpadov je  KO
zaradený do skupiny 20 a v podmienkach našej obce zahŕňa tieto podskupiny



20 01        triedených zložiek KO:
20 01 01  papier a lepenka (obyčajný odpad  ďalej sa uvádza len skratka O),
20 01 02  sklo      - O,
20 01 39  plasty   - O,
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad  - O,
20 01 10  šatstvo  - O,

20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N20 01 34 batérie a akumulátory iné ako
uvedené v 20 01 33 6) - O,
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia  iné ako uvedené v 20 01 21 a  20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti  ( ďalej „N“)
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
20 01 23 a 20 01 35  - O,
20 02       Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) - O
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad  - O,
20 03 01 zmesový komunálny odpad  - O,
20 03 03 odpad z čistenia ulíc  - O,
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie  - O,
20 03 07 objemný odpad O,

Článok 6

Zber, zhodnocovanie a spracovanie vytriedených zložiek odpadov

1.  Separácia  -  triedenie  odpadov je  delenie  odpadov  podľa   druhov alebo  oddeľovanie
zložiek odpadov,  ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Separáciou KO sa
vytvorí samostatná zložka, ktorú môžeme mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov.
Zhromažďovať  odpady  vytriedené  podľa  druhov  odpadov  a  zabezpečiť  ich   pred  znehodnotením,
odcudzením, alebo iným nežiaducim únikom, je povinnosťou pôvodcov odpadov. 
Obyvatelia obce, fyzické osoby  podnikatelia a právnické osoby,   na území  obce Mudrovce sú povinní
zapojiť sa do systému  triedeného zberu zavedeného obcou cestou organizácie poverenej zberom s
cieľom zhodnotenia vytriedených zložiek KO.

2.  Pôvodca  odpadu  zabezpečí,  že  vyseparované  odpady  podľa  zbieraných  komodít  budú
oddelene zhromažďované a vytriedené v zodpovedajúcej kvalite. 
V obci Mudrovce je zavedený vrecový zber separovaného odpadu 
 V  čase  termínu  zberu  a  vývozu  určenom v harmonograme  triedeného  zberu  pôvodca  odpadu  je
povinný zabezpečiť odovzdanie vytriedeného odpadu organizácii poverenej zberom.

3.  Je  zakázané  fyzickým  osobám   podnikateľom  a  právnickým  osobám  vykonávať  zber,
zhodnotenie a spracovanie vytriedených odpadov na území obce, pokiaľ  nemajú uzatvorenú zmluvu
 s obcou v súlade so zákonom o odpadoch.

4. Je zakázané okrem organizácie poverenej zberom alebo osoby určenej touto organizáciou
odvádzať,  premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom,
alebo vyberať si jeho časti.



Triedený zber je v obci Mudrovce  zabezpečený nasledovne:
 
          a) 20 01 01 papier a lepenka    zber je zabezpečený vrecovým spôsobom – 
              - vývoz 6x ročne 

          b)  20 01 39 plasty   zber plastov  je zabezpečený vrecovým  spôsobom – 
              - vývoz 1 x mesačne
 
           c)  20 01 02 sklo   zber skla je zabezpečený vrecovým  spôsobom -  
             - vývoz  6 x ročne    

5. Frekvencia vývozu skla, plastov a papiera : 
zverejnený zvozový kalendár triedených zložiek odpadu je zverejnený na   úradnej    tabuli, 
1x zvozový kalendár obec doručí do každej domácnosti

Triedený  odpad  je  zhodnocovaný  alebo  zneškodňovaný  na  základe  zmluvy  uzatvorenej
prostredníctvom  firmy  Kosit, a.s., Rastislavova 98, Košice

6.  Zber  elektro  odpadov  z domácností  vrátane  žiariviek  a  svietidiel -   tieto  triedené   zložky
komunálneho nepatria do zmesového komunálneho odpadu a zbierajú sa oddelene, na náklady iného
subjektu ako obec. 

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a jeho zložiek:

1.   Zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu odpadov v obci Mudrovce   sú:

KUKA nádoba 110 l kovová alebo plastová

Vrecia na triedený zber sú dodané do každej domácnosti 

 žlté vrece   plasty
 modré vrece  papier
 zelené vrece  sklo

      

Článok  7
Vyrubenie a splatnosť poplatku

1. Poplatok vyrubí správca poplatku rozhodnutím. Takto vyrubený poplatok je splatný do 15 dní  
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

2. Ak správca poplatku sám alebo na základe ohlásenia podľa § 8 zistí, že poplatok bol 
poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu 
výšky poplatku, správca poplatku upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa 
okolností, ktoré nastali.

Článok  8



Ohlasovacia povinnosť

1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 
odo dňa keď nastala skutočnosť  ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od 
skončenia obdobia určeného správcom poplatku za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k 
zmene už ohlásených údajov, ohlásiť správcovi poplatku:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného  pobytu

(ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo písm. 
c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, počet 
zamestnávaných osôb a predložiť výpis zo Živnostenského registra SR a Obchodného registra 
SR nie starší ako 3 mesiace, 

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za neho plní povinnosti poplatníka, 
c) údaje rozhodujúce pre určenie poplatku spolu s  dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje. 

Článok  9

Konanie

Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo
veciach miestnych daní a poplatku podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov. 

Článok  10

Zrušovacie ustanovenie

Dňom  nadobudnutia  účinnosti  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  sa  ruší  Všeobecne
záväzné nariadenie  obce  Mudrovce  02/2018 o miestnom poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné
stavebné odpady.

Článok  11

             Obecné zastupiteľstvo obce Mudrovce sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi na rok 2019  uznieslo dňa  06. decembra 2018   uznesením 
č.  11/2018

Účinnosť

1.  Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019

Ing. Iveta HORVATOVÁ
        starostka obce


