Všeobecne záväzné nariadenie obce Mútne č. 2/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Mútne vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods.
3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,
3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 zákona 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 o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Mútne (ďalej len
„správca dane“)
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“),
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane,
d) podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku.
§2
Druhy miestnych daní

1) Správca dane ukladá od 1. januára 2017 na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
2) Správca dane ukladá od 1. januára 2017 na svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

DRUHÁ ČASŤ
§3
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
a) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).
DAŇ Z POZEMKOV
§4
Hodnota pozemku
1) Správca dane ustanovuje hodnotu ornej pôdy na 0,1895€/m2
2) Správca dane ustanovuje hodnotu trvalých trávnych porastov na 0,0391€/m2
3) Hodnota pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za
ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená podľa zákona č.
382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku. Ak hodnota pozemkov nebude stanovená podľa platných predpisov o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku, správca dane ustanovuje hodnotu pozemkov vo výške
0,0500 €/m2 .
4) Správca dane ustanovuje hodnotu stavebných pozemkov na 18,580 €/m2
5) Správca dane ustanovuje hodnotu záhrady 1,85 €/m2
6) Správca dane ustanovuje hodnotu zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/m2
7) Správca dane ustanovuje hodnotu ostatné plochy 1,85 €/m2
§5
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,25%.

2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u pozemkov
v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty v extraviláne na 0,30%
a v intraviláne 1,25% zo základu dane,
b) záhrady na 0,30% zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,30% zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy na 2,50 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky na 0,30% zo základu dane.
3) Správca dane ustanovuje na jednotlivé skupiny pozemkov uvedených v bode 2 a) až e) na
ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru
alebo poskytovaniu služieb ročnú sadzbu dane 0,30% zo základu dane.
DAŇ ZO STAVIEB
§6
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na
0,0460 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu na 0,0460 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 0,1390 € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy,
d) samostatne stojace garáže na 0,1850 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
e) stavby hromadných garáží na 0,1850 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f) stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou na 0,1850 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
g) priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na
0,4640 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,4640 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 0,1390 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
3) Správca dane pri viacpodlažných stavbách uvedených v § 6 bod 2 ods.a) až i) určuje
príplatok v sume 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§7
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

2) Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u:
a) bytov na 0,0460 € za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu,
b) nebytových priestorov na 0,0460 € za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového
priestoru.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§8
Oslobodenie od dane
1) Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny
b) pozemky vo vlastníctve katolíckej cirkvi
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
d) pozemky alebo ich časti slúžiace školám a školským zariadeniam

2) Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb
a) stavby vo vlastníctve Katolíckej cirkvi /Farská budova a prístavba./
b) stavby alebo ich časti slúžiace školám a školským zariadeniam
3) Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov v daňovom priznaní
v tom zdaňovacom období, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie, najneskôr
v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie.

Ak zaniknú dôvody na oslobodenie, je daňovník povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi
dane v rámci oznamovacej povinnosti.
§9
Platenie dane

1)Správca dane určuje platenie vyrubenej dane nasledovne:
a) ak ročná daň nepresiahne sumu 50 € je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia
b) ak je daň vyššia ako 50 € je splatná v troch splátkach a to: prvá je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá do 31.07. a tretia do 30.09. bežného
zdaňovacieho obdobia.
2) Daňovník môže daň platiť týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu vedený v Prima banke
Slovensko, a.s. v Námestove, IBAN: SK09 5600 0000 0040 0861 3002
c) bezhotovostne prostredníctvom inkasa (SIPO)
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 10
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 0,00 € za jedného psa a kalendárny rok.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 11
Verejné priestranstvá a ich užívanie
Verejným priestranstvom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce, ktorými sa rozumejú : miestna cestná komunikácia,
námestie, chodníky, trhovisko.
§ 12
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 5 €/
m2/deň (10 €/deň do 2 m2) a každý ďalší m2- 3,32 €, za prenájom počas konania odpustových
slávnosti 10 €/m2 /deň
b) za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 0,30 € za každý aj
začatý m2 a každý aj začatý deň
§ 13
Ohlasovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva
správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinností a požiadať o súhlas k takémuto
užívaniu. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnené užívanie verejného
priestranstva.
2. Povolenie na užívanie verejného priestranstva vydáva Obecný úrad Mútne.
3. Daň sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane, prevodom z účtu peňažnom ústave
alebo vkladom hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 14
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,10 € na osobu a prenocovanie.
§ 15
Daňová povinnosť

1) Platiteľ dane je povinný registrovať sa prvý deň v kalendárnom mesiaci nasledujúceho po
mesiaci v ktorom prevádzkovateľ začal poskytovať odplatné prechodné ubytovanie ako platca
tejto dane.
2) O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie
prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v eurách.
3) O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
4) Platiteľ dane je povinný do 15. dňa po skončení každého štvrťroka knihu ubytovaných
predložiť správcovi dane na kontrolu a vypočítať výšku dane za obdobie predchádzajúceho
štvrťroka. Výšku dane oznámi písomne na tlačive.
§ 16
Platenie dane

1) Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu vedený v Prima banke
Slovensko, a.s. v Námestove, IBAN: SK09 5600 0000 0040 0861 3002
2) Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť správcovi dane štvrťročne, a to
do 15. dňa po uplynutí štvrťroka.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 17
1) Sadzba dane za predajný automat ktorý neponúka cigarety alebo alkohol je 50 €/rok.
2) Sadzba dane za automat ponúkajúci cigarety a alkohol je 70 €/rok.

§ 18
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti na oddelenie
daní a poplatkov Obecného úradu v Mútnom
2) Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať, idetifikačné údaje daňovníka,
počet prevádzkovaných predajných automatov, názov automatu a ponúkaný sortiment,
výrobné číslo každého automatu, osvedčenie, názov a adresa umiestnenia predajného
automatu.
3) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto
údajov:
a) obchodné meno
b) sídlo
c) IČO
d) názov prevádzky a adresa umiestnenia automatu

4) Daň sa platí v hotovosti do pokladne správcu dane, prevodom z účtu peňažnom ústave
alebo vkladom hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave
ÔSMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 19
Sadzba poplatku
1) Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
obdobie jedného kalendárneho roka:
a) Pre fyzickú osobu je sadzba poplatku za komunálne odpadu 0,033 € za osobu a kalendárny
deň (12,045 € osoba/rok)
b) Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov so stálou prevádzkarňouje zavedený
množstvový spôsob zberu komunálneho odpadu. Sadzba poplatku je 0,0280 €/liter pre
nádobu 110 litrov - KUKA
(napr. vývoz 1x týždenne v zimnom období / 01.10. do 30.04/. a 1x za 2 týždne v letnom
období /01.05. – 30.09./ 0,0280 € x 110 litrov x 41 týždňov = 126,28 eur/rok/1 nádob
c) Obec určuje množstvový spôsob zberu komunálneho odpadu podľa pre podnikateľa, ktorý
produkuje malé množstvo odpadu so svojej podnikateľskej činnosti a pre fyzickú osobu, ktorá
nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale vlastní na území obce nehnuteľnosť alebo
chatu na individuálnu rekreáciu sadzbu: 0,0280 €/liter pre nádobu 110 litrov- KUKA
( napr. vývoz 1x mesačne 0,0280 € x 110 litrov x 12 mesiacov = 36,96 €/rok/1 nádoba)
d) 0,015 € za kilogram (15€/t) drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
.

2) Obec do poplatku nezahŕňa náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktorú si
musí poplatník zaobstarať na vlastné náklady.
§ 20
Platenie poplatku

1) Obec vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.
a) Ak ročný poplatok nepresiahne sumu 24 € u fyzickej osoby, je splatný naraz do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatok presiahne sumu vyššiu ako 24 € je
splatný v troch splátkach a to: prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, druhá splátka do 31.7. a tretia splátka do 30.09. zdaňovacieho obdobia.
b) Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ak poplatok nepresiahne sumu 127€ je
splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatok presiahne sumu
127 € je splatný v troch splátkach a to prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka do 31.7. a tretia splátka do 30.09. zdaňovacieho
obdobia.
c) Pre fyzické osoby, ktoré nemajú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale vlastnia na území
k. ú. Mútne rodinný dom alebo chatu na individuálnu rekreáciu, je poplatok 36€ splatný naraz
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2) Poplatník môže poplatok platiť týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu vedený v Prima banke
Slovensko, a.s. v Námestove, IBAN: SK09 5600 0000 0040 0861 3002
c) Bezhotovostne prostredníctvom inkasa (SIPO)

3) Poplatok za drobný stavebný odpad podľa § 19 písm. d) tohto VZN sa platí v deň
odovzdania odpadu na miesto určenia podľa VZN o nakladaní s komunálnym a drobným
stavebným odpadom, do pokladne obecného úradu o čom sa poplatníkovi vydá príjmový
pokladničný doklad.
§ 21

Zníženie a odpustenie 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.
2) Obec odpustí alebo zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako
90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce a to:
a) poplatníkovi, ktorý trvale žije v zahraničí a obci sa preukáže na základe potvrdenia, že sa
nepretržite zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (90 a viac po sebe nasledujúcich dní).
Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne potvrdenia s príslušného
poplatkového obdobia od zamestnávateľa v zahraničí, pracovná zmluva, pracovné povolenie,
potvrdenie od agentúry, potvrdenie o štúdiu, potvrdenie s príslušného úradu o pobyte
v zahraničí, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia
poplatku. V prípade , že potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné
k dokladom predložiť aj preklad. Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne
preukázať.
b) poplatníkovi, ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a preukáže platenie poplatku
v inej obci za určené obdobie. Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne
preukázať
c) študentom stredných a vysokých škôl sa poplatok zníži o 30% z ročného poplatku, ktorí k
31.1. príslušného roka predložia potvrdenie o návšteve školy s denným štúdiom a potvrdením
o pobyte na internáte. Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať.
d) deťom narodeným v priebehu zdaňovacieho obdobia sa poplatok odpustí
e) obec môže na základe písomnej žiadosti, poplatok odpustiť, ak sa osoba dlhodobo nezdržiava
v obci a nie je možné získať potrebné doklady o jej pobyte ( rodinný príslušníci, ktorí dlhodobo
nežijú s rodinou v mieste trvalého a prechodného pobytu, rozvedení manželia, nezvestní).
§ 22
Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Správca dane vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému v priebehu
zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok, a to na základe písomnej žiadosti do
30 dní odo dňa preukázania skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti
z dôvodu:
a) zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu
b) z dôvodu úmrtia
c) právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi zaniklo oprávnenie užívať
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
d) fyzickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť, chatu
2) Nárok na vrátenie poplatku je potrebné preukázať hodnoverným dokladom ( a to najmä
dokladom o prihlásení sa na trvalý pobyt v inej obci, dokladom o zrušení prechodného
pobytu, v prípade úmrtia úmrtným listom, potvrdením o zrušení alebo pozastavení živnosti).

§ 23
Všeobecné pravidlá pri nakladaní s odpadmi v obci Mútne
1) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b) poplatník (fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ) je povinný vlastniť
smetnú nádobu, ktorú označí súpisným číslom.
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely
ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu
komunálnych odpadov v obci.
2) Obec pre plnenie povinností je oprávnené požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od
držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi
alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
3) Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá
s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na
vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
§ 24
Priestupky a sankcie
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch, t. j. „Vlastník,
správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť obci alebo
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva“,
e) zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, t. j. „Konečný
používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber
starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel“,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona o odpadoch, t. j. „Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe,
údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady
vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe,
rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií“
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, t.j. „Zakazuje sa ukladať
oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na
skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení“,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, t.j. „Pôvodca komunálnych odpadov je
povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným
nariadením obce, zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať
zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, ukladať

j)

k)

2.

3.
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5.
6.

zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné
stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci“,
koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, t. j. „Vykonávať na území obce zber,
vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže
obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to
sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z
obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len
ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s
organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.“,
neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch, t. j.
„Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného
odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné
informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi“.
Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec. Iné priestupky podľa zákona
o odpadoch prejednáva Okresný úrad. Iné správne delikty prejednáva Orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva.
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až k) môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur.
Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší niektoré z ustanovení VZN
Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 11
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu obce.

DEVIATA ČASŤ
§ 25
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Mútne zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Mútne č.
13/2009 z 7.1.2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Mútne na
svojom zasadnutí dňa 21.12.2016 uznesením č. 12
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
V Mútnom dňa 21.12.2016

.........................
starosta obce

