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Vec: Vyhlásenie Všeobecne záväznéhonariadenia Mesta Turzovka š. ll2o20

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady jeho vyvesením

na úľadnejtabuli mesta

Mesto Turzovka, Stred č. l78, 02354 Tuľzovka, IČo: oo: l433l vyhlasuje ĺlňom
29.09.2020 Všeobecne záväznéhonariadenia Mesta Turzovka č.l/2020 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady jeho vyvescním na úradnej tabuli mesta a na
www.tutzovka.sk.

S pozdravom
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JUDr. Ľubomír GOLIS
primátoľ mesta, v.ľ'

Príloha: VZN Mesta Turzovka č..l./2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
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MestoTurzovkavsúladesustanoveniarni$4ods.3písm.c)a$óods'1zákonasNRč.369/1990Zb

o obecnom zťradeni v zneni neskorších pľedpisov a v súlade so zákonom č. 58212004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dľobnéstavebné odpady v zneni neskorších

predpisov ( ďalej

|en ,, zákon"), vydáva

vŠnoľEcNEZAv^ZNE NARIADENIE MESTA TURZovKA

č. 1 12020

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
$1

Sadzba poplatku

l.

Paušálny poplatok je zavedený pre fyzickú osobu, ktorá má na :územi mesta Turzovka trvalý
pobyt alebo prechodný pobý, alebo ktorá je naúzemi mesta oprávnená uživaťalebo uživabyt,
nebytový priestoľ' pozemnú stavbu alebo jej čast', alebo objekt' ktoý nie je stavbou, alebo
záb adu, vinicu, ovocný sad, trvalý trävny porast na iný účelako na podnikanie, pozemok
v zastavanom územímesta okľem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnutel'nosti ako vodná plocha.
Sadzba paušálneho poplatku na uzemi mesta sa stanovuje vo výške 01074 € / osoba /
kalendámy deň.
Yychádza sa z údajov centľálnej evidencie obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva
Mestského úradu Turzovka ( trvalý pobyt, prechodný pobý).
2. Poplatok za mnoŽstvový zber je zavedeĺý pre:
a) právnickú osobu, ktoľá je oprávnenáuživať alebo uŽiva nehnuteľnost'nachádzajúcu sa na
uzemi mesta na iný účelako na podnikanie,
b) podnikateľ, ktory je opľávnený uŽivat' alebo uŽíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta na účelpodnikania
Sadzba poplatku pre množstvový zber je ustanovená 0,165 € za jeden kilogram komunálnych
odpadov pri intervale - frekvencii 1 x za4 týždne pri všetkých druhoch zbemých nádob.
Sadzba poplatku pre mnoŽstvový zbeľ je ustanovená 0,160 € za jeden kilogram komunálnych
odpadov pri intervale - frekvencii l x zaL týŽdne pri všetkých druhoch zbemých nádob.
Sadzba poplatku pľe množstvový zber je ustanovená 0,155 € za jeden kilogram komunálnych
odpadov pri intervale - frekvencii l x zatýždeň pri všetkých druhoch zbemýchnádob.
Mesto Tuľzovka určuje poplatok ako súčinfrekvencie odvozov, sadzby za I kg komunálnych
odpadov a objemu zbernej nádoby, ktoru poplatnik uživa v súlade so zavedeným systémom
zberu komunálnyn odpadov a drobného stavebného odpadu v zmysle platného VZN
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na uzemi mesta
Turzovka.
3' Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivínsa stanovuje 0,045 € /
kilogram.

$2

Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku

l.
2.

Poplatok vyrubuje mesto rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, vyrubený poplatok je
splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia aplatbu ozĺačiúdajmi
uvedenými v ľozhodnutí'
Poplatník zaplati poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivínpri zbeľe drobného
stavebného odpadu v ustanovenej sadzbe v zbernom dvore mesta Turzovka.
.

$3

oslobodenie od poplatku, vrátenie, zníŽenie a odpustenie poplatku

l.
2.

obec vľáti poplatok podľa $ 1 alebo jeho pomernú čast' poplatníkovi, ktorému zaĺikla
povinnosť platit' poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak splnil oznamovaciu
povinnosť.

Mesto poplatok podl'a $1 ods. 1 automaticky zniŽi na sadzbu 0,0444 euľa/osoba/deň, ak
poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval
na :uzemi mesta Turzovka Uvedené zniženie miestneho poplatku sa poskyuje na zálklade

pľedloŽených dokladov:
- potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce ubytovanie mimo miesta svojho trvalého pobytu,
alebo
potvľdenie
o vykonávanej činnosti v zahraniči, alebo
- potvrdenie od zamestnávateľa zo Slovenskej ľepubliky o výkone práce v zattaniči, alebo
- potvrdenie agentúry, ktorá prácu v zahranilči sprostľedkovala, alebo
- doklad o ubyovaní mimo okresu Čadca ( nájomná zmluva alebo doklad o ubýovaní
v inteľnáte), alebo
- doklad o prechodnom pobýe mimo uzemiamesta Turzovka, alebo
- doklad o úhrade poplatku za komunálny odpad mimo 'Územia mesta Tuľzovka, alebo
- doklad vecne príslušnéhoúradu o pobýe v zahraniči, alebo
- doklad o ústavnom umiestnení poplatníka v ústavnom zaiadeni _ potvrdenie o výkone trestu.
V prípade potreby je poplatník povinný uvedené potvrdenia doplniť dokladmi:
Potvrdenie sa predkladá len jedno azakaŽdil osobu je k nemu potľebnépriloŽiť čestnévyhlásenie
( príloha č.1) pre účelyzistenia počtu dní ( nad 90 dní), v ktoľých sa poplatník v meste nezdtžiava|,
ľesp. sa nezdržiava.
3. Vprípade, že podklady nie sú vystavené vslovenskom alebo českom jazyku, poplatník
pľedloŽí aj preklad príslušnéhopodkladu, podpísaný poplatníkom
4. Mesto poplatok podl'a $ 1 zniži o 25 oÁ poplatníkovi, ktoým je fyzická osoba staršia ako 70
ľokov, drŽiteľ preukazu fyzickej osoby s ťaŽkým zdľavotným postihnutím, držitel preukazu
fyzickej osoby s ťaŽko zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevaŽne alebo úplne
b ezvládna fyzická o sob a.
5. Mesto poplatok podľa $ 1 zniži o 60 % poplatníkovi, ktoným je fyzická osoba
s (formálnym) trvalým pobytom nauzemi mesta Turzovka, ale žIjirca v zahraniči počas celého
kalendáľneho roka.
6. Mesto môže na základe Žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znižiťalebo odpustiť rozhodnutím.

$4

Spoločnéustanovenia

1. Ak

2.

sa vtomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa vkonaní vo veciach miestneho poplatku
podľa ustanovení zákona NR SR č.58212004 Z.z.
V prípadoch porušenia povinnosti vypl;ývajúcich z ustanovení tohto VZN sa takéto konanie
povaŽuje za správĺy delikt v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní v zneni
neskorších zmien a doplnkov a správca miestneho poplatku takto konajúcej osobe uloŽí pokutu
alebo vyrubí úľokz omeškania v zmysle vyššieuvedeného zákona.
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$s

Zrušovacie ustanovenia

1. Dňom účinnostitohto VZN sa zrušuje Všeobecne závázné naľiadenie o miestnych

daniach

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.8l2}lg, schválené Mestským
zastupiteľstvom v Turzovke dňa 12.12.20|9.
a

$s

1.

2.

Právoplatnosť a účinnosť
Toto VZN Mesta Turzovka
112020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
sÍavebnéodpady bolo schválené Mests[im zastupiteľstvom v Turzovke dna 23.O9.202O.
Učinnosťtohto VZN Mesta Tuľzovka
I 12020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
je
a dľobnéstavebné odpady
od 01.01 .2021.
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osoba

, zaktoru

, naľ. dňa.
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som prevzal povinnosť platenia poplatku
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sa v roku

čo je zdokladované:

potvrdenie
alebo
potvľdenie
potvľdenie
potvrdenie

doklad

o

zamestnávateľa preukazujúce ubýovanie mimo miesta svojho trvalého pobyu,
o vykonávanej činnosti v zaltraničĹ alebo
od zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce v zahran1či, alebo

agentúry, ktorá prácu v zahraniči spľostľedkovala, alebo

ubytovaní mimo okľesu Čadca ( nájomná zmluva alebo doklad o ubýovaní

v intemáte), alebo
doklad o prechodnom pobýe mimo územiamesta Turzovka, alebo
doklad o úhrade poplatku za komunálny odpad mimo územiamesta Tuľzovka, alebo
doklad Vecne príslušnéhoúradu o pobýe v zaltanilčí,alebo
doklad o ústavnom umiestnení poplatníka v ústavnom zanadeni _ potvľdenie o výkone tľestu.
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