Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove v súlade s § 6 ods. 1 a podľa ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Zb.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Gerlachov toto
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Gerlachov
č. 1/2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a nakladaní s ním.
Čl. I
Predmet úpravy
1.Týmto všeobecne záväzným nariadením Obec Gerlachov, ako správca miestneho poplatku
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov / ďalej len
„zákon“/ určuje od
1. januára 2021 pre územie obce Gerlachov sadzby a ďalšie náležitosti miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/.
2. Toto nariadenie vymedzuje aj práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb,
občanov, správcov nehnuteľností a ostatných pôvodcov komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov vo vzťahu k poplatku.
Čl. II
Správa poplatku
1. Správcom poplatku je obec Gerlachov a správu poplatku vykonáva Obecný úrad v
Gerlachove. /ďalej len „obec“ alebo „správca“/.
3. Pre poplatníkov – fyzické osoby sa určuje paušálny poplatok, ktorý sa vyráta ako súčin
sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní /365 dni/, počas ktorých poplatník nehnuteľnosť v
obci užíva.
Čl. III
Sadzby poplatku a určenie poplatku
1.Obec Gerlachov pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný
pobyt, alebo ktorá na území obce je oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor,
stavbu, objekt alebo pozemok na iný účel ako na podnikanie,
určuje sadzby poplatku:
Fyzická osoba -16,00 €/osoba/rok , 0,044 € za osobu a kalendárny deň
2. Obec Gerlachov určuje pre právnické osoby a podnikateľov a nasledovné sadzby :
pre 110 litrovú KUKA nádobu v dvojtýždňových intervaloch
Právnická osoba – 16,00 €/osoba/rok , obec stanovuje koeficient 3

Čl. IV
Platenie poplatku
1.Poplatok vyrubí správca poplatku každoročne platobným výmerom na príslušný kalendárny
rok. Takto vyrubený poplatok je splatný:
- do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru jednorázovo v celej výške do
pokladne obecného úradu alebo na účet obce do VUB banky číslo účtu 4428522/0200 .
Termíny splatnosti :
1. splátka 30. máj príslušného kalendárneho roka
2. splátka 30. júl príslušného kalendárneho roka
3. splátka 30. október príslušného kalendárneho roka
2. Poplatok sa platí na účet obce – správcu poplatku prevodným príkazom alebo v hotovosti
do pokladne obce Gerlachov najneskôr v lehote splatnosti, ktorá je uvedená na platobnom
výmere.
V prípadoch bezhotovostnej úhrady je platiteľ povinný uviesť aj identifikačné údaje podľa
platobného výmeru.(číslo výmeru , číslo domu / rok)
3. Ak poplatník neposkytne potrebné údaje pre stanovenie výšky poplatku, správca vyrubí
poplatok podľa jemu známych údajov v čase vydania platobného výmeru.
Čl. V
Zníženie, alebo odpustenie poplatku
1.Správca poplatok odpustí na základe žiadosti a dokladov za osoby, ktoré sa dlhodobo
zdržiavajú
alebo zdržiavali v zahraničí. (dlhodobo sa považuje obdobie dlhšie ako 6 mesiacov).
2.Správca môže poplatníkom, ktorí nemajú nedoplatky na daniach znížiť poplatok v týchto
prípadoch:
a/ študentom študujúcich mimo obce /netýka sa študentov dochádzajúcich domov denne/
sa zníži poplatok o 50 % sadzby,
b/občanom s preukazom ZŤP
Čl. VI
Ohlásenie, uplatnenie úľavy a zníženie poplatku
1. Poplatník je povinný ohlásiť správcovi poplatku na Obecný úrad v Gerlachove najneskôr
do jedného mesiaca vznik, zánik, alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ako aj zmenu
všetkých skutočností, ovplyvňujúcich výšku poplatku spolu s potrebnými dokladmi.
2. Žiadosť o poskytnutie celoročnej úľavy s preukázateľnými dokladmi je možné podať na
Obecný úrad najneskôr do 31. januára príslušného roka.
3. Úľavu si poplatník písomnou žiadosťou uplatňuje spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku. Správca určuje za uznateľné nasledovné doklady
s uvedením doby platnosti, alebo pôsobenia:
a/ potvrdenie cudzineckej polície príslušného štátu súčasne s potvrdením zamestnávateľa
alebo odberateľa práce, služby, alebo s potvrdením agentúry,
b/ potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
c/ potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí v zahraničí,
d potvrdenie poisťovne, že osoba je zdravotne poistená pre pobyt v cudzine,
e/ potvrdenie o návšteve školy mimo obce súčasne s potvrdením o ubytovaní poplatníka,
f/ potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby z príslušného obecného úradu,
g/ potvrdenie o ústavnom liečení, alebo hospitalizácií, o výkone trestu,

h/ čestné prehlásenie s dodatkom o právnych dôsledkoch pri nesprávnych údajoch namiesto
dokladov podľa a/ až d/, ak nie je možné predložiť potvrdenie s uvedením dôvodu
nemožnosti získať platné potvrdenie.
Čl. VII
Všeobecné pravidlá pri nakladaní s odpadmi
1.Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný:
a/ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b/ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
c/ ukladať komunálne nádoby, alebo ich oddelené zložky na účely ich zberu na miesta
určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu odpadov v obci.
2. Obec pre plnenie povinnosti je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu
alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi na území obce potrebné informácie.
3. Držiteľ komunálneho odpadu , alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi na území
obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s
nakladaním s komunálnymi odpadmi.
Čl. VIII
Základné zásady zberu odpadov
1.Zmluvnou organizáciou na zber komunálneho odpadu na území obce Gerlachov je
spoločnosť FÚRA s.r.o., SNP 77 Rozhanovce.
Komunálne odpady domácnosti z KUKA nádob sú odvážané pravidelne podľa dohodnutého
rozvrhu odvozu každé 2 týždne, komunálne odpady zbierané do VOK sú odvážané jednotlivo
podľa potreby.
2. Obec v rámci zavedeného systému zberu odpadov
a/ zabezpečuje zberné nádoby odpadov v obci do vlastníctva,
b/ určuje priestor, zberné nádoby a termíny odvozov, kde a kedy môžu občania odovzdať
oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
c/ organizuje podľa potreby, zber a prepravu objemných odpadov, odpadov vytriedených z
domácnosti s obsahom škodlivín za účelom ich zhodnotenia, alebo zneškodnenia,
d/ zabezpečí likvidáciu nebezpečných odpadov pre obyvateľov obce /nie pre podnikateľské
subjekty/. O termíne odvozov nebezpečných odpadov informuje občanov obec vhodným
spôsobom – MR.
3. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný si zabezpečiť počet nádob zodpovedajúci potrebám a
množstvu produkcie odpadov.
4. Poplatníci z rodinných domov v rámci separovaného zberu odpadu dostanú farebné
vrecia na zber plastov . V prípade, že potrebujú väčšie množstvo vriec, je potrebné si ich
vyzdvihnúť podľa potreby na obecnom úrade. Separované zložky odpadov ako je
elektronický odpad, pneumatiky či veľkoobjemový odpad z domácnosti sa zbiera podľa
stanoveného harmonogramu a následne ho preberá zmluvný partner, ktorý má k nakladaniu s
nebezpečným odpadom oprávnenie a je zmluvnou organizáciou aj pre Obec Gerlachov.

Čl. IX
Nádoby na odpady
Obec Gerlachov určuje v systéme zberu odpadov nasledovné typy zberných nádob:
a/ 110 litrová KUKA nádoba plechová

b/ 1100 litrová nádoba plechová
c/ 7000 litrový veľkoobjemový kontajner /VOK/
d/ igelitové vrecia na separovaný zber
Použitie iných typov nádob v systéme zberu v obci Gerlachov nie je prípustné.
V systéme zberu sa pripúšťa vlastníctvo nádob:
a/ nádoby vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb - pôvodcov
b/ nádoby vo vlastníctve obce pre verejné užívanie
Čl. X
Zber a preprava komunálnych odpadov
1. Obec Gerlachov je povinná:
a/ zabezpečiť a umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom, vrátane zabezpečenia
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov a zabezpečenie
priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci
separovaného zberu,
b/ zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelenie vytriedených
odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a elektroodpadov z domácnosti,
c/ zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych
odpadov (vrátene odpadov z obalov) v rámci separovaného zberu
d/ umožniť výrobcovi elektrozariadení zaviesť a prevádzkovať na území obce systém
oddeleného zberu elektroodpadov z domácnosti,
2. Odpady budú vyvážané:
a/ Zhromažďovaný KO v 110 litrových zberných nádobách sa prepravuje na vyprázdnenie v
dvojtýždennom intervale, zhromažďovaný KO vo veľkoobjemových kontajneroch sa
prepravuje na vyprázdňovanie podľa potreby.
b/ podľa stanoveného harmonogramu vývoz separovaného odpadu (vrátene odpadov z
obalov)
c/ vývoz VOK podľa potreby
Čl. XI
Triedený zber odpadov
1. Fyzické a právnické osoby sú povinné triediť komunálny odpad v takom rozsahu,
pre ktoré obec vytvorí podmienky.
2. Na území obce sa osobitne zbierajú nasledovné zložky komunálneho odpadu:
- sklo (vrátene odpadov z obalov)
- plasty (vrátene odpadov z obalov)
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- papier
- šatstvo
- pneumatiky(autorizovaný pneuservis )
3.Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia /recyklácie
si vopred s obcou a v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných
zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a

oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné
údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných
zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.
4. Pôvodca odpadu je povinný na mieste vzniku odpadu zložky komunálneho odpadu
uvedené v ods.2 oddeliť a do doby odloženia na určené miesto osobitne skladovať.
5. Pôvodca odpadu, ktorý zložky komunálneho odpadu nezlikviduje iným spôsobom ako
odovzdaním v zberni druhotných surovín, organizovaným zberom, je povinný vytriedenú
zložku odložiť do zbernej nádoby, vreca alebo zlikvidovať spôsobom určeným VZN.
6.Na zber separovaného odpadu slúžia vrecia z PVC.
Článok XII.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad a kuchynský odpad

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“) patrí:
a) zelený bioodpad
b) kuchynský bioodpad
c) iné biologicky rozložiteľné odpady
2. Každý pôvodca je povinný triediť BRKO oddelene od iných zložiek KO.
3. V rodinných domoch, záhradách a rekreačných chalupách si občan prednostne kompostuje
BRKO v domácom kompostovisku na vlastnom pozemku formou domáceho kompostovania.
4. Zelený bioodpad je zakázané spaľovať a ukladať do zberných nádob na zmesový KO.
Zber jedlých olejov a tukov zabezpečuje spoločnosť Fúra s. r. o v pravidelných časových
intervaloch
Čl. XIII.
Povinnosti majiteľa /správcu resp. nájomcu/ nehnuteľnosti
1. Majitelia, správcovia resp. nájomcovia nehnuteľnosti, ktorí užívajú zberné nádoby, sú
povinní:
a/ užívať nádobu tak, aby ju nepoškodzovali, po vysypaní odpadu uzatvárať nádobu
b/ udržiavať vyhradené plochy pre nádoby v čistote bez ohľadu na to, ako k znečisteniu
prišlo
c/ v zimnom období zabezpečovať posyp a odstraňovanie snehu z verejných
prístupových plôch, kde prichádza k manipulácii s nádobami na odpad.
2. Ak nie je odpad riadne pripravený na odvoz, poverený subjekt ho neodvezie, najmä ak
hrozí nebezpečie narušenia jeho pracovného plánu alebo ak by mohlo prísť k úrazu.
pracovníka alebo poškodenia technického zariadenia. Ak príde k takémuto prípadu,
poverený subjekt ihneď po jeho zistení oznámi tento nedostatok majiteľov, správcovi
nehnuteľnosti, ktorý je v takom prípade povinný závadu odstrániť.
3. Zakazuje sa sypať odpad na zem, znečisťovať okolie a spaľovať odpad v zberných
nádobách.
4. Do nádob na triedený odpad je zakázané ukladať iné druhy odpadu, okrem tých, pre ktoré
je nádoba určená.
Čl. XIV.
Povinnosti prepravcu odpadu
Prepravca odpadu je povinný:
a/ zabezpečovať pravidelný zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov

a drobných stavebných odpadov v zmysle zmluvy na výkon týchto prác - súčasťou zmluvy je
časový harmonogram na výkon jednotlivých činností,
b/ zabezpečiť pravidelný zber, prepravu, do triedenie a zhodnotenie vytriedených zložiek
komunálneho odpadu,
c/ pri zbere a preprave odpadu postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a ku
škodám na životnom prostredí a majetku,
d/ zaraďovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu, s ktorými nakladá podľa platného
Katalógu odpadov, viesť a uchovávať evidenciu o množstve prijatých zložiek KO a spôsobe
zhodnotenia.
e/ priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a je povinný ohlásiť
obci
každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v
programe
odpadového hospodárstva.
Čl. XV.
Nakladanie s drobným stavebným odpadom /DSO/
1. Držitelia DSO sú predovšetkým povinní DSO prednostne vytriediť na jednotlivé zložky /
kovy,
drevo, sklo, plasty, kovové obaly / a účelne ho zhodnotiť .
2. V ostatných prípadoch pôvodca DSO je povinný odpad zhromažďovať bezpečným
spôsobom mimo verejného priestranstva tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu
ŽP./kontajner/
3. DSO pôvodca nemôže uložiť do zbernej nádoby.
4. Držiteľ DSO tento na vlastné náklady vyvezie na príslušnú skládku KO.
5. Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných
udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom,
ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (pri 4
členoch domácnosti sú to 4 m3 ). Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší
objem takéhoto odpadu (nad 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v
rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo nad 1m3 za drobný
stavebný odpad a fyzická osoba si objedná veľkokapacitný kontajner, ktorý
môže byť aj od obce resp. „vo vreciach“ odviezť tento odpad na zberný
dvor za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku.
Poplatok za drobný stavebný odpad je už zahrnutý v miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné, a teda obec ho nevyrubuje
osobitne. Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú
osobu vykonáva právnická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba –
podnikateľ, tak nejde o DSO ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto
tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. K drobnému stavebnému odpadu
patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc,
keramiky a pod.
Najmenej 2x do roka je obec povinná zabezpečiť jeho zber a prepravu
resp. ak obec nemá zriadený zberný dvor môže zaviesť kalendárový zber.
Sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad, t.j. najmenej 0,015 eura a
najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu
škodlivín.
6. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje

Čl. XVI.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a/ nakladá s odpadmi, zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s ustanoveniami
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
b/ uloží alebo zneškodní odpad v rozpore so zákonom a týmto VZN
c/ uloží odpad na iné miesto, ako na miesto určené obcou v tomto VZN.
d/ neposkytne obcou požadované údaje
e/ spôsobí škodu na majetku obce, krádežou, zničením alebo poškodením zbernej nádoby na
odpad
2. Za priestupok možno uložiť pokutu.
Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov, a
podľa ustanovení zákona č.372/1990 o priestupkoch v platnom znení, podľa zákona
č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 223/2001 Z.z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov.
3. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce a sú účelovo viazané na zlepšenie stavu v oblasti
odpadového hospodárstva obce.
4. Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN vykonáva obec prostredníctvom
a/ starostu obce
b/ poslancov obecného zastupiteľstva
c/ kontrolóra obce
d/ orgánov štátnej správy v rozsahu svojich kompetencií
5. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.
6. Nedodržiavanie ustanovení tohto VZN, ak nejde o trestný čin, sa postihuje ako priestupok pokutou
do výšky 165,96 €.
7.Okrem toho za porušenie tohto VZN môže starosta obce podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6.638,- €.

Čl. XVII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.Ak vznikla poplatková povinnosť pred rokom 2020, použijú sa pre stanovenie výšky
poplatku predpisy platné v čase vzniku poplatkovej povinnosti.
2.Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 2/2016
3. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na r. 1/2021bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Gerlachov dňa
09. 12.2020 uznesením číslo 19/2020.

Ing. Ondrej Ševcov
starosta obce

