V EOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/ 2008
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Plevník-Drienové v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, a § 8 ods. 2,
§ 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4, a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 103 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Toto

všeobecne

záväzné

nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne

podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
stavebné odpady

a drobné

(ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce

Plevník-Drienové.
(2) Obec Plevník-Drienové na svojom území ukladá 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,
f/ daň za nevýherné hracie prístroje,
(3) Obec Plevník-Drienové na svojom území ukladá miestny poplatok za
odpady

komunálne

a drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane

za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
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II.

časť

Miestne dane
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
Podmienky ohlasovania, výpočtu a platenia určuje VZN č. /200 o dani z
nehnuteľnosti.
Daň za psa
§3
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je 5 eur 150,-Sk za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa toho istého daňovníka.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti
(7) Obec vyrubí daň platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia
(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to
oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená.
(9) Písomné oznámenie o predmete dane sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí
obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa, meno, priezvisko a adresa trvalého
pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy
vlastníka, resp. držiteľa, druhy a dátumy vykonaných veterinárnych očkovaní .
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(10) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
- písomným nahlásením obecnému úradu o začatí chovu psa /psov/ podľa odst. 9/ a zakúpením si
evidenčného čísla
(11) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a/ čestné prehlásenie s uvedením dôvodu zrušenia chovu psa,
b/ iné hodnoverné doklady.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§4
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Plevník-Drienové, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a
v šírke od krajnice po krajnicu, včítane priľahlých odvodňovacích rigolov
b/ vybudovaný chodník, popri miestnej komunikácii a upravené plochy pre hodenie obyvateľov
na celom území obce,
c/ priestranstvo pri cintoríne,
d/ trhovisko, pred novou budovou COOP Jednota a Zentalovou kúriou,
e/ areál futbalového ihriska, park Dominika Tatarku
(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového
vozidla v obci Plevník-Drienové sú:
- areál materskej školy a obecného úradu,, areál základnej školy, areál kultúrneho domu,
parkovisko pri 11 b.j., parkoviská v areáli bytových domov.
(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva .
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia
lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky materiálu
d/ trvalé parkovanie vozidla
(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
užíva.
(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 .
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(7) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,07 eura 2,-Sk za každý aj
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
(8) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť svoj zámer o začatí užívania
verejného priestranstva Obecnému úradu v Plevníku-Drienovom, najneskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Plevníku-Drienovom skutočnosť, že osobitné
užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného
stavu.
(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom. Daň je splatná do 15 dní od
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(10) Pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 30 dní sa platí týždenne alebo
mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu
miestnej dane na Obecnom

úrade v Plevníku-Drienovom pri

ohlásení vzniku

daňovej

povinnosti daňovníkom
Daň za ubytovanie
§5
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis /vyhl. MH SR č.
419/2001 Z.z./
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 0,33 eura 10,- Sk na osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
O vybratej dani vedie

prevádzkovateľ

evidenciu

v "knihe ubytovaných". Daň za

ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v eurách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
(6) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom :
- v hotovosti do pokladne obecného úradu Plevník-Drienové a to najneskôr do 15 dní po
ukončení mesiaca.
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Daň za predajné automaty
§6
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar
za odplatu

a sú prístupné verejnosti

(ďalej len „predajné automaty“), okrem predajných

automatov umiestnených v základnej škole.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty
prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Sadzba dane je 33,20 eur 1000,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Plevníku-Drienovom.
Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje
daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri
zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného
automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania, spôsob ukončenia.
(7) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň
splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 7
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry, ( nevzťahuje sa na prístroje pre internetové
pripojenie),
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b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane je 120 eur 3 600 ,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných

hracích

prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok
na vrátenie zaniká ak daňovník v uvedenej lehote zámer daňovej povinnosti neoznámi.
(8) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí
osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Plevníku-Drienovom . Písomné oznámenie
pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej
povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho
prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania, spôsob ukončenia .
(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ názov hracieho prístroja,
b/ výrobné číslo,
c/ dobu prístupu pre hráčov,
d/ adresu servisnej organizácie,
e/ dátum uhradenia poplatku
(10) Obec daň vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň
splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
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III. č a s ť
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 8
(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 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"),
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 .
(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.
(5) Poplatková

povinnosť

vzniká

dňom,

ktorým

nastane skutočnosť uvedená v

odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
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(6) Sadzba poplatku je:
0,0283 eura 0,85 Sk za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov. Priemerná vypočítaná denná produkcia občana je 2 litre odpadu.
(7) Poplatník

je povinný

do jedného

mesiaca odo

poplatok, alebo odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má

dňa vzniku povinnosti platiť
vplyv na

zánik poplatkovej

povinnosti, 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 ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach,
(8) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť
platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z
dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(9) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Základný poplatok vypočítaný podľa
odst. (6) je 20 eur/osoba/rok 602,50 Sk.
U poplatníkov využívajúcich množstevný zber sa poplatok nevyrúbi

platobným príkazom.

Poplatník platí štvrťročne zálohovým spôsobom cez inkasné stredisko. U ostatných poplatníkov
obec poplatok vyrubí platobným výmerom.
(10) Splatnosť poplatku je štvrťročne v rovnakých splátkach. Prvá splátka sa uhradí
najneskoršie do 31.3. príslušného roku
Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť obec preplatok
poplatníkovi vráti do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok
uhradený. Vyrovnanie rozdielov medzi určeným poplatkom a zaplatenou zálohou poplatník
urobí najneskoršie do 15.12. príslušného roku
(11)

U poplatníka, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na

podnikanie majúca prevádzku na území obce Plevník-Drienové sa uhrádza ročný poplatok za
jednu 110 l smetnú nádobu vo výške 62 eur 1867,- Sk a za jednu 210 l smetnú nádobu vo
výške 118 eur 3554,- Sk. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Poplatník uhrádza
poplatok v dvoch rovnakých splátkach do 31.marca a 30.septembra.
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(12) Odpustenie poplatku. Obec odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe podkladov:
a/ že v uvedenom období sa dlhodobo zdržiava v zahraničí alebo mimo obce v SR,
(13) Zníženie poplatku.
a/ Obec zníži poplatok o 3,30 eur 99,50 Sk, ak sa poplatník preukáže, že:
- poberá starobný dôchodok alebo je invalidný dôchodca alebo je zdravotne ťažko
postihnutý a nemá iný príjem
- niektorý člen domácnosti dlhodobo pracuje mimo obec,
- má k 1.1. dieťa do 6 rokov s trvalým pobytom v obci.
b/ Obec zníži poplatok o 6,60 eur 199,- Sk, ak sa poplatník preukáže, že:
-

je študentom strednej alebo vysokej školy bývajúci na internáte alebo priváte,

-

je v hmotnej núdzi a zapája sa do aktivačnej činnosti v obci. Zníženie sa vzťahuje aj na
ostatných členov domácnosti.
c/ Obec zníži poplatok o sumu do 5 eur 150,50 Sk za jedného poplatníka, ak sa poplatník zapojí
do separovaného zberu papiera, textilu, PET fliaš, plastov, skla a elektronického odpadu / viď
príloha č. 1/.
d/ Zníženie poplatku uvedené v odst. a,b,c sa vzťahuje len na fyzické osoby, ktoré majú s obcou
uzatvorenú zmluvu o prenájme odpadových nádob a vývoze domového odpadu.
(13) Poplatok sa určuje na obdobie od 1.1. 2009.

IV. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva

obec

Plevník-Drienové

prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce, ktorými sú M. Kremeňová,
A. Francová a V. Michálková .
§ 16
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 582/2004 Z.z.v znení
zákona, 517/2005 Z. z .zákona č. 120/2006 Z.z, zákona č.460/2007, zákona č.538/2007 Z.z. a
zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov znení neskorších predpisov.
Na

tomto všeobecne záväznom nariadení obce

sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
9

v Plevníku-Drienovom a to dňa .8.12 2008 uznesením č. 8/2008 .
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Plevník-Drienové č. 3/2007 zo dňa 13.12.2007 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(3) Zmeny a

doplnky tohto

všeobecne záväzného

nariadenia schvaľuje Obecné

zastupiteľstvo v Plevníku-Drienovom
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009.

V Plevníku-Drienovom dňa 8.12.2008

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

Príloha č.1: Systém separovaného zberu KO a DSO.
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Príloha ?. 1 k VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Systém separovaného zberu KO a DSO
(1) Za vyseparovaný obec uzná len nasledovný odpad:
- stlačené PET fľaše,
- plasty objemu do 5 litrov / umyté a stlačené/ ako sú fľaše od oleja, octu,
saponátov a umyté obaly od rastl. tukov. Nezberajú sa obaly od jogurtov, od
olejov do motorov, obaly od džúsov, mlieka, tvrdé PVC, igelitové obaly, vrecká
a tašky, strečfólie.
- papier: novinový, časopisy, od obalov - neznečistený, kartónové obaly
a krabice poskladané. Medzi papier nepatria obaly od džusov, mlieka – tzv.
viacvrstvové obaly.
- textil: zberá sa všetok neznečistený textil okrem ponožiek, silónových pančúch
/
patria
do
popolnice/,
a vrchného
zimného
ošatenia
/uložiť
do
veľkorozmerového kontajnera/.
(2)Za odovzdaný televízor, chladničku, pračku, el. a plynový sporák,
autobatériu, 4 ks pneumatík sa priznáva domácnosti objem rovnajúci sa 1 vrecu.
(3)Na uloženie separovaného odpadu poskytne obec každej domácnosti plastové
vrece v cene 0,17 eura/ks 5,- Sk.
(4) Obec zabezpečí zber separovaného odpadu v intervale max. 6 týždňov.
(5) Za každé odovzdané plné vrece separovaného odpadu podľa odst.1 a odpadu
podľa odstavca 2, odpíše sa poplatníkovi z ročného poplatku za komunálny
odpad hodnota 0,83 eura 25,- Sk - max. 4,97 eur/osoba 150,- Sk.
(6) Presnú evidenciu vydaných a odovzdaných vriec bude viesť zodpovedný
pracovník obecného úradu.
(7) Drobný stavebný odpad je odpad vznikajúci pri stavebnej činnosti /tehla,
kvádre, betón, malta, zemina, štrk, škridľa, sklenná vata, porcelán a.i./ sa môže
uložiť do veľkorozmerového kontajnera v množstve max. 1m 3 /osoba/ rok.
(8) Za uloženie odpadu do veľkorozmerového kontajnera v množstve nad 1m 3
fyzická osoba alebo právnická osoba platí sumu 25 eura 750,- Sk za tonu resp.
36,5 eura 1100,- Sk za m3.
V Plevníku-Drienovom 8.12.2008
Ing. Jozef Štens
starosta
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Náklady na odpad v roku 2004
r.2004
a/ Vývoz PDO k 31.10
- predpolad za 10-11

Oč.sk.2005

394 755,75 000,––––––––469 755,-=470tis.

b/ Vývoz a ulož VKK k 31.10
- predpoklad za 10-11

500tis.

c/ Úprava a odvoz nepov.skládok

117 374,23 000,––––––––140 374,-=140tis.

126tis.

40 483,- =40tis.

35tis.

d/ Nákup smetných nádob
103 278,- =103tis.
e/ Zber separovaného odpadu
/AVIA 5473+3316 vrecia+906man.popl/
9 695,- =10tis.

54tis.
15tis.
730t

is.
Spolu
Odpočet nákladov za popolnice 60%

763tis.
63tis.
===========
700tis.

Ďalšie náklady:
f/ Náklady na pracovníka na zber
J. Tamáši – mzda
44 125 + 14 000
- odvody 15 421 + 3 000
- réžia
9 x 500
g/vodič AVIE – mzda
- odvody
- réžia

8 000,2 500,500,––––––11 000,-

h/ drvič plastov –el. energia
/cca 1mes./
-odpisy 12,5%
ch/ amortizácia popolníc/odpisy/

58 125,18 421,4 500,===========
81 046,- =81tis.

11tis.
10tis.
25tis.

35tis.

97tis.

11tis.
20tis.
25tis.

50tis.
––––––––––
177tis.

Príjem za separ. zber a uloženie na skládku

50tis.
––––––––
203tis.

40 358,- Sk.
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Oč.príjem 50 0000 + rec. Fond.
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