Obec Koškovce
Sp. zn.: ...............................................

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce
č. 4/2017
ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Koškovce
č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Koškovce
Čl. I
VZN obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Koškovce sa mení a dopĺňa takto:
1. Mení sa DRUHÁ ČASŤ - MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (ĎALEJ LEN „POPLATOK“), odst. 3 písm. b), ktorý
znie:
b) vo výške 0,0246 € za osobu a kalendárny deň
2. Mení sa DRUHÁ ČASŤ - MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A
DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (ĎALEJ LEN „POPLATOK“), odst. 9, ktorý znie:
9. Obec Koškovce ustanovuje zníženie sadzby poplatku na sumu 0, 0123 € za osobu a
kalendárny deň, ak poplatník do 30 dní od vzniku nároku na zníženie sadzby poplatku
preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na
území obce a to týmito dokladmi:
 potvrdenie o návšteve školy na území SR aj s potvrdením o ubytovaní mimo územia
obce alebo prechodným pobytom v mieste, kde navštevuje školu,
 potvrdenie o zamestnaní v danom zdaňovacom období od zamestnávateľa/agentúry na
území SR s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce aj s potvrdením o
ubytovaní mimo územia obce alebo prechodným pobytom v mieste výkonu práce,
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 z iného dôvodu prechodného pobytu v inej obci - potvrdením o prechodnom pobyte
mimo územia obce,
 ak ide o fyzickú osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu odňatia
slobody - potvrdením o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a
jeho dobe trvania,
 ak ide o osobu umiestnenú v reedukačnom zariadení alebo detskom domove
potvrdením o umiestení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho
trvania,
 ak ide o osobu umiestnenú v liečebni - potvrdením o umiestnení v liečebni a o dobe jej
trvania,
 ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí:
 potvrdením o návšteve školy alebo pracovným povolením,
 povolením k pobytu alebo vízom,
 potvrdením od zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v
zahraničí súčasne s dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí alebo
potvrdením o úhrade dane z príjmu v zahraničí (s prekladom do slovenského
jazyka),
Čl. II
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Koškovce dňa 08.12.2017
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2018

V Koškovciach dňa 13.11.2017
úradná pečiatka
s erbom obce

Ing. Vladimír Babič
..............................................................................
starosta obce
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Dôvodová správa
k Návrhu VZN obce Koškovce č. 4/2017 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie
obce Koškovce č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Koškovce

Dôsledným triedením komunálneho odpadu a znížením počtu vývozu veľkokapacitných
kontajnerov obec smeruje v roku 2018 k vyrovnanému rozpočtu medzi prijatými poplatkami
s nákladmi obce na nakladanie s odpadmi. V roku 2016 boli zakúpené záhradné kompostéry
v cene 1 278,27, čo prakticky predstavuje rozdiel medzi prijatými poplatkami a nákladmi obce.
V rokoch 2016 a 2017 boli zakúpené kuka nádoby na výmenu starých a poškodených zberných
nádob a taktiež na doplnenie podľa počtu obyvateľov v jednotlivých domácnostiach. V roku
2018 predpokladáme iba výmenu starých a poškodených nádob.

Prehľad poplatkov a nákladov za jednotlivé roky
ROK

Prijaté poplatky

Náklady obce na
nakladanie s
odpadmi
7 922,00

Rozdiel

2012

2 660,76

2013

8 483,92

-5 750,42

2014

2 733,50
3 103,00

7 553,77

-4 450,77

2015

4 290,00

8 958,00

-4 668,00

2016

8 443,80

9 909,63

-1 465,83

2017

7 578,00

5 928,31

1 649,69

SPOLU:

28 809,06

48 755,63

-19 946,57

-5 261,24

Prijaté poplatky a náklady obce za rok 2017 sú uvedené ku dňu 30.10.2017. V prijatých
poplatkoch nie sú započítaní daňoví dlžníci – výška nedoplatkov za miestny poplatok je
k uvedenému dňu vo výške 754,00 Eur. V nákladoch obce nie sú započítané náklady na vývoz
odpadov do konca roka a vývoz 2x veľkokapacitný kontajner.
Na základe uvedených skutočností navrhujem znížiť miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na 0,0246 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 8,98 eur za osobu na
rok, čo predstavuje zníženie viac ako 1 euro na osobu, pri osobách, ktoré si uplatňujú nárok na
zníženie sadzby sa zníži poplatok na 0,0123 € za osobu a kalendárny deň, t. j. 4,49 eur za
osobu na rok.
Predpoklad výberu poplatkov na rok 2018: 7 400,00 eur
Predpoklad nákladov obce na rok 2018: 7 200 – 7 500,00 eur – podľa počtu vývozov
veľkokapacitných kontajnerov.
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